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ُ َعْنهُ  َي هللاَّ ٍر َرض  ْرَداء  ُعَوْيم  ْن َحد يث  أَب ي الدَّ  الي  22262)  م 

ثَنَا أَبُو بَكْ  26206 يَرة ، َحدَّ ثَنَا أَبُو اْلُمغ  ، قَاَل َحدَّ ان يُّ ر  ْبُن َعْبد  هللاَّ  ْبن  أَب ي َمْريََم اْلَغسَّ

، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ   ْرَداء  ثَنَا أَبُو اْْلَْحَوص ، َحك يُم ْبُن ُعَمْيٍر َوَحب يُب ْبُن ُعبَْيٍد َعْن أَب ي الدَّ َحدَّ

ْنُكْم أَ  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَاَل ََل يََدْع َرُجٌل م  يَن يُْصب ُح يَقُوُل َصلَّى هللاَّ َّ  أَْلَف َحَسنٍَة ح  ْن يَْعَمَل ّلِل 

ْثَل ذَ  ُ م  ٍة فَإ نَّهَا أَْلُف َحَسنٍَة فَإ نَّهُ ََل يَْعَمُل إ ْن َشاَء هللاَّ ائَةَ َمرَّ ه  م  ل َك ف ي ُسْبَحاَن هللاَّ  َوب َحْمد 

وَ  ْن َخْيٍر س  َل م  نُوب  َويَُكوُن َما َعم  ْن الذُّ ه  م    . ى َذل َك َواف ًرايَْوم 

ثَن ي ُحَمْيُد ْبُن  26207 ثَنَا أَبُو بَْكر  ْبُن أَب ي َمْريََم، قَاَل َحدَّ يَرة ، قَاَل َحدَّ ثَنَا أَبُو اْلُمغ  َحدَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل َمنْ  ، َعْن النَّب يِّ َصلَّى هللاَّ ْرَداء  َزْحَزَح  ُعْقبَةَ ْبن  ُروَماَن، َعْن أَب ي الدَّ

ْنَدهُ َحَسنَةٌ  ُ لَهُ ب ه  َحَسنَةً َوَمْن ُكت َب لَهُ ع  يه ْم َكتََب هللاَّ يَن َشْيئًا يُْؤذ  َعْن طَر يق  اْلُمْسل م 

ُ ب هَا اْلَجنَّةَ     . أَْدَخلَهُ هللاَّ

ثَن ي ُشرَ  26208 ثَنَا َصْفَواُن، قَاَل َحدَّ يَرة ، قَاَل َحدَّ ثَنَا أَبُو اْلُمغ  ْيُح ْبُن ُعبَْيٍد َحدَّ

 َ ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَاَل إ نَّ هللاَّ ، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ ، َوَغْيُرهُ، َعْن أَب ي الدَّْرَداء  يُّ  اْلَحْضَرم 

َك أَْكف َك  ل  نَهَار  ْن أَوَّ ْن اْْلَْربَع  َرَكَعاٍت م  َرهُ تََعالَى يَقُوُل يَا اْبَن آَدَم ََل تَْعَجَزنَّ م     . آخ 

ثَن ي بَْعُض اْلَمْشيََخة ، َعْن أَب ي  26209 ثَنَا َصْفَواُن، قَاَل َحدَّ يَرة ، قَاَل َحدَّ ثَنَا أَبُو اْلُمغ  َحدَّ

، قَاَل أَْوَصان ي َخل يل ي أَبُو  ْرَداء  ، َعْن ُجبَْير  ْبن  نُفَْيٍر، َعْن أَب ي الدَّ إ ْدر يَس السَُّكون يِّ

م  َصلَّى  ْن اْلقَاس  يَام  ب ثَََلثَة  أَيَّاٍم م  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم ب ثَََلٍث ََل أََدُعهُنَّ ل َشْيٍء أَْوَصان ي ب ص  هللاَّ

فَر   َحى ف ي اْلَحَضر  َوالسَّ    . ُكلِّ َشْهٍر َوأَْن ََل أَنَاَم إ َلَّ َعلَى و ْتٍر َوُسْبَحة  الضُّ

، قَاَل َحدَّ  26210 ثَنَا أَبُو اْليََمان  ثَنَا أَبُو بَْكٍر، َعْن َضْمَرةَ ْبن  َحب يٍب، َعْن أَب ي َحدَّ

َ تََصدََّق َعلَْيُكْم ب ثُلُث   ُ َعلَْيه  َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل إ نَّ هللاَّ ، َعْن َرُسول  هللاَّ  َصلَّى هللاَّ ْرَداء   الدَّ

ْنَد َوفَات ُكمْ     . أَْمَوال ُكْم ع 

ُد ْبُن  26211 ثَنَا ُمَحمَّ ثَن ي أَبُو بَْكٍر، َعْن َزْيد  ْبن  أَْرطَاةَ، َعْن َحدَّ ُمْصَعٍب، قَاَل َحدَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَاَل ُكلُّ َشْيٍء يَْنقُُص  ، َعْن النَّب يِّ َصلَّى هللاَّ ْرَداء  بَْعض ، إ ْخَوان ه  َعْن أَب ي الدَّ

   . إ َلَّ الشَّرَّ فَإ نَّهُ يَُزاُد ف يه  

ثَنَ  26212 َمْشق يُّ َحدَّ ب يع ، ُسلَْيَماُن ْبُن ُعْتبَةَ الدِّ ثَنَا أَبُو الرَّ ، قَاَل َحدَّ َوْيد يُّ ا أَبُو َجْعفٍَر السُّ

، َعْن النَّب يِّ  ْعُت يُونَُس ْبَن َمْيَسَرةَ، َعْن أَب ي إ ْدر يَس، َعائ ذ  هللاَّ  َعْن أَب ي الدَّْرَداء  قَاَل َسم 

ُ َعلَْيه  َوسَ  ُن َخْمٍر َوََل َصلَّى هللاَّ ْحٍر َوََل ُمْدم  ٌن ب س  لََّم قَاَل ََل يَْدُخُل اْلَجنَّةَ َعاقٌّ َوََل ُمْؤم 

ٌب ب قََدرٍ     . ُمَكذِّ

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF %D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF **/i3&n148&p1
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ثَن ي أٌَخ، ل َعد يِّ ْبن  أَْرطَاةَ  26213 ثَن ي أَب ي، َعْن أَب يه ، قَاَل َحدَّ ثَنَا يَْعقُوُب، قَاَل َحدَّ َحدَّ

ُ َعلَيْه  َوَسلََّم أَنَّ أَْخَوَف َعْن َرُجٍل، َعْن أَب ي  ، قَاَل َعه َد إ لَْينَا َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ ْرَداء  الدَّ

لُّونَ  ةُ اْلُمض     . َما أََخاُف َعلَْيُكْم اْْلَئ مَّ

ب يع ، ُسلَْيَماُن ْبُن ُعْتبَ  26214 ثَنَا هَْيثَُم ْبُن َخار َجةَ، قَاَل أَْخبََرنَا أَبُو الرَّ يُّ َعْن َحدَّ لَم  ةَ السُّ

 ُ ، َعْن النَّب يِّ َصلَّى هللاَّ ْرَداء  يُونَُس ْبن  َمْيَسَرةَ ْبن  َحْلبٍَس، َعْن أَب ي إ ْدر يَس، َعْن أَب ي الدَّ

   . َعلَْيه  َوَسلََّم قَاَل لَْو ُغف َر لَُكْم َما تَأْتُوَن إ لَى اْلبَهَائ م  لَُغف َر لَُكْم َكث يًرا

ب يع ، َعْن يُونَُس، َعْن َحدَّ  26215 ْن، هَْيثٍَم قَاَل أَْخبََرنَا أَبُو الرَّ ْعتُهُ أَنَا م  ثَنَا هَْيثٌَم، َوَسم 

ْنهُ أَْم  ، قَالُوا يَا َرُسوَل هللاَّ  أََرأَْيَت َما نَْعَمُل أَْمٌر قَْد فُر َغ م  ْرَداء  أَب ي إ ْدر يَس، َعْن أَب ي الدَّ

ْنهُ قَالُوا فََكْيَف ب اْلَعَمل  يَا َرُسوَل هللاَّ  قَاَل ُكلُّ اْمر ٍئ  أَْمٌر نَْستَأْن فُهُ قَالَ  بَْل أَْمٌر قَْد فُر َغ م 

   . ُمهَيَّأٌ ل َما ُخل َق لَهُ 

ب يع ، َعْن يُونَُس، َعْن أَب ي  26216 ثَنَا أَبُو الرَّ ْنهُ، قَاَل َحدَّ ْعتُهُ أَنَا م  ثَنَا هَْيثٌَم، َوَسم  َحدَّ

يَن َخلَقَهُ إ ْدر يسَ  ُ آَدَم ح  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَاَل َخلََق هللاَّ ، َعْن النَّب يِّ َصلَّى هللاَّ ْرَداء  ، َعْن أَب ي الدَّ

يَّةً بَْيَضاَء َكأَنَّهُْم الذَّرُّ َوَضَرَب َكت فَهُ اْليُْسَرى فَأَْخَرَج  فََضَرَب َكت فَهُ اْليُْمنَى فَأَْخَرَج ُذرِّ

يَّةً َسوْ  ين ه  إ لَى اْلَجنَّة  َوََل أُبَال ي َوقَاَل ل لَّذ ي ف ي َكفِّه  ُذرِّ َداَء َكأَنَّهُْم اْلُحَمُم فَقَاَل ل لَّذ ي ف ي يَم 

   . اْليُْسَرى إ لَى النَّار  َوََل أُبَال ي

ب يع ، َعْن يُونَُس، َعْن أَب ي إ   26217 ثَنَا هَْيثٌَم، قَاَل أَْخبََرنَا أَبُو الرَّ ْدر يَس، َعْن أَب ي َحدَّ

دَ  َ تََعالَى يَقُوُل يَْوَم اْلق يَاَمة  ِل  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَاَل إ نَّ هللاَّ ، َعْن النَّب يِّ َصلَّى هللاَّ ْرَداء  َم َعلَْيه  الدَّ

يَن إ لَى النَّار  وَ  ائٍَة َوت ْسَعةً َوت ْسع  يَّت َك ت ْسَع م  ْن ُذرِّ ًدا إ لَى اْلَجنَّة  السَََّلم قُْم فََجهِّْز م  َواح 

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم اْرفَُعوا ُرُءوَسُكْم  فَبََكى أَْصَحابُهُ َوبََكْوا ثُمَّ قَاَل لَهُْم َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ْلد  الثَّْور   ْعَرة  اْلبَْيَضاء  ف ي ج  ت ي ف ي اْْلَُمم  إ َلَّ َكالشَّ ه  َما أُمَّ ي ب يَد  اْْلَْسَود   فََوالَّذ ي نَْفس 

   . فََخفََّف َذل َك َعْنهُمْ 

ب يع ، َعْن يُونَُس، َعْن أَب ي إ ْدر يَس، َعْن أَب ي  26218 ثَنَا أَبُو الرَّ ثَنَا هَْيثٌَم، قَاَل َحدَّ َحدَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَاَل ل ُكلِّ َشْيٍء َحق يقَةٌ َوَما بَ  ، َعْن النَّب يِّ َصلَّى هللاَّ ْرَداء  لََغ َعْبٌد َحق يقَةَ الدَّ

يبَهُ قَاَل أَبُو ئَهُ َوَما أَْخطَأَهُ لَْم يَُكْن ل يُص  يَمان  َحتَّى يَْعلََم أَنَّ َما أََصابَهُ لَْم يَُكْن ل يُْخط  َعْبد  اْْل 

يث  ُكلِّهَ  ه  اْْلََحاد  ب يع  ب هَذ  ثَن ي اْلهَْيثَُم ْبُن َخار َجةَ َعْن أَب ي الرَّ ْحَمن  َحدَّ ا إ َلَّ أَنَّهُ أَْوقََف الرَّ

ثَنَاهُ أَب ي َعْنهُ َمْرفُوًعا يَث لَْو ُغف َر لَُكْم َما تَأْتُوَن إ لَى اْلبَهَائ م  َوقَْد َحدَّ ْنهَا َحد     . م 

ثَنَا اْبُن لَه يَعةَ، َعْن َواهب  ْبن  َعْبد  هللاَّ ، أَنَّ أَبَا الدَّْرَدا 26219 ثَنَا َحَسٌن، قَاَل َحدَّ ، َحدَّ ء 

ُ َوْحَدهُ ََل َشر يَك لَهُ  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم َمْن قَاَل ََل إ لَهَ إ َلَّ هللاَّ َدَخَل قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ
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اْلَجنَّةَ قَاَل قُْلُت َوإ ْن َزنَى َوإ ْن َسَرَق قَاَل َوإ ْن َزنَى َوإ ْن َسَرَق قُْلُت َوإ ْن َزنَى َوإ ْن 

اَل َوإ ْن َزنَى َوإ ْن َسَرَق قُلُْت َوإ ْن َزنَى َوإ ْن َسَرَق قَاَل َوإ ْن َزنَى َوإ ْن َسَرَق َسَرَق قَ 

َي ب هَا ف ي النَّاس  قَاَل فَلَق يَن ي ُعَمُر فَقَاَل  ُنَاد  َعلَى َرْغم  أَْنف  أَب ي الدَّْرَداء  قَاَل فََخَرْجُت ْل 

ْع فَإ نَّ النَّاَس إ ْن َعل ُموا ُ َعلَْيه  َوَسلََّم  اْرج  ه  اتََّكلُوا َعلَْيهَا فََرَجْعُت فَأَْخبَْرتُهُ َصلَّى هللاَّ ب هَذ 

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم َصَدَق ُعَمرُ     . فَقَاَل َصلَّى هللاَّ

ثَنَا هَُشْيٌم، قَاَل أَْخبََرنَا َعبَّاُد ْبُن رَ  26220 ، قَاَل َحدَّ ثَنَا ُسَرْيُج ْبُن النُّْعَمان  ٍد َحدَّ اش 

، َوأَب ي، ق ََلبَةَ َكانَا َجال َسْين  فَقَاَل فَقَاَل أَبُو ق ََلبَةَ قَاَل أَبُو الدَّْرَداء   ، َعْن اْلَحَسن  ْنقَر يُّ  اْلم 

ًدا َحتَّى تَفُوتَهُ فَقَدْ  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم َمْن تََرَك َصََلةَ اْلَعْصر  ُمتََعمِّ  قَاَل َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

   . أُْحب طَ َعَملُهُ 

اُد ْبُن َسلََمةَ، َعْن  26221 ثَنَا َحمَّ ثَنَا َحَسُن ْبُن ُموَسى، َوُسلَْيَماُن ْبُن َحْرٍب، قَاََل َحدَّ َحدَّ

 ُ ، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ ، َعْن أَب ي الدَّْرَداء  َعل يِّ ْبن  َزْيٍد، َعْن ب ََلل  ْبن  أَب ي الدَّْرَداء 

ْن أَب ي عَ  ْن ذ ي لَْهَجٍة أَْصَدَق م  لَْيه  َوَسلََّم قَاَل َما أَظَلَّْت اْلَخْضَراُء َوََل أَقَلَّْت اْلَغْبَراُء م 

   . َذر  

ثَن ي َعْمُرو ْبُن اْلَحار ث ،  26222 يُن، قَاَل َحدَّ ثَنَا ر ْشد  ثَنَا يَْحيَى ْبُن َغْيََلَن، قَاَل َحدَّ َحدَّ

يد  ْبن   ، َعْن  َعْن َسع  ، أَنَّ ُمْخب ًرا، أَْخبََرهُ َعْن أُمِّ الدَّْرَداء  َمْشق يِّ أَب ي ه ََلٍل، َعْن ُعَمَر الدِّ

ْنهُ  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم إ ْحَدى َعْشَرةَ َسْجَدةً م  ، أَنَّهُ قَاَل َسَجْدُت َمَع النَّب يِّ َصلَّى هللاَّ ْرَداء  نَّ أَب ي الدَّ

   . َسْجَدةُ النَّْجم  

ثَنَا ُشْعبَةُ، َعْن قَتَاَدةَ،  26223 ، قَاَل َحدَّ يَّ ثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن َداُوَد يَْعن ي أَبَا َداُوَد الطَّيَال س  َحدَّ

 ، ْرَداء  ُث َعْن َمْعَداَن ْبن  أَب ي طَْلَحةَ، َعْن أَب ي الدَّ ، يَُحدِّ ْعُت َسال َم ْبَن أَب ي اْلَجْعد  قَاَل َسم 

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل أَيَْعَجُز أََحُدُكْم أَْن يَْقَرأَ ثُلَُث الْقُْرآن  ف ي لَْيلٍَة فَق يَل َعْن النَّب يِّ صَ  لَّى هللاَّ

ُ أََحدٌ  يُق َذل َك قَاَل اْقَرْأ قُْل هَُو هللاَّ    . َوَمْن يُط 

ثَنَا َعْبُد اْلَمل ك  ْبُن َعْمٍرو، َواْبُن أَب ي بَُكْيرٍ  26224 ثَنَا إ ْبَراه يُم يَْعن ي اْبَن َحدَّ ، قَاََل َحدَّ

ْرَداء   نَاف ٍع، َعن  اْلَحَسن  ْبن  ُمْسل ٍم، َعْن َخال ه ، َعطَاء  ْبن  نَاف ٍع أَنَّهُْم َدَخلُوا َعلَى أُمِّ الدَّ

، يَقُوُل قَاَل َرُسوُل هللاَّ  َصلَّ  ْرَداء  َعْت أَبَا الدَّ ُ َعلَْيه  َوَسلََّم إ نَّ فَأَْخبََرْتهُْم أَنَّهَا، َسم  ى هللاَّ

يَزان  يَْوَم اْلق يَاَمة  اْلُخلُُق  يَزان  قَاَل اْبُن أَب ي بَُكْيٍر أَْثقََل َشْيٍء ف ي اْلم  أَْفَضَل َشْيٍء ف ي اْلم 

   . اْلَحَسنُ 

ثَنَا َمْيُموٌن يَْعن ي أَبَا ُمَحمَّ  26225 ُد ْبُن بَْكٍر، قَاَل َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ ، قَاَل َحدَّ يَّ يم  ٍد اْلَمَرئ يَّ التَّم 

ْرَداء   ْبُت أَبَا الدَّ ثَنَا يَْحيَى ْبُن أَب ي َكث يٍر، َعْن يُوُسَف ْبن  َعْبد  هللاَّ  ْبن  َسََلٍم، قَاَل َصح  َحدَّ
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ْن النَّاَس ب َمْوت ي فَآَذْنُت النَّاَس  ا َحَضَرهُ اْلَمْوُت قَاَل آذ  ْنهُ فَلَمَّ ْئُت َوقَْد أَتََعلَُّم م  ب َمْوت ه  فَج 

َواهُ قَاَل  اُر َوَما س  َواهُ قَاَل فَقُْلُت قَْد آَذْنُت النَّاَس ب َمْوت َك َوقَْد ُمل َئ الدَّ اُر َوَما س  ُمل َئ الدَّ

ْعُت َرُسوَل أَْخر ُجون ي فَأَْخَرْجنَاهُ قَاَل أَْجل ُسون ي قَاَل فَأَْجلَْسنَاهُ قَاَل يَا أَيُّهَا النَّاُس إ نِّي َسم  

هَُما أَ فَأَْسبََغ اْلُوُضوَء ثُمَّ َصلَّى َرْكَعتَْين  يُت مُّ ُ َعلَْيه  َوَسلََّم يَقُوُل َمْن تََوضَّ  هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ْرَداء  يَا أَيُّهَا النَّاُس إ يَّاُكْم وَ  ًرا قَاَل أَبُو الدَّ ًَل أَْو ُمَؤخِّ ُ َما َسأََل ُمَعجِّ ْلت فَاَت فَإ نَّهُ أَْعطَاهُ هللاَّ اَل 

ع  فَََل تُْغلَبُنَّ ف ي اْلفَر يَضة      . ََل َصََلةَ ل ْلُمْلتَف ت  فَإ ْن ُغل ْبتُْم ف ي التَّطَوُّ

يٌد، َعْن قَتَاَدةَ، َعْن َسال م   26226 ُد ْبُن بَْكٍر، َوَعْبُد اْلَوهَّاب ، قَاََل أَْخبََرنَا َسع  ثَنَا ُمَحمَّ َحدَّ

، َعْن َرُسول  هللاَّ  ْبن  أَب ي ا ْرَداء  ، َعْن أَب ي الدَّ ، َعْن َمْعَداَن ْبن  أَب ي طَْلَحةَ اْليَْعُمر يِّ ْلَجْعد 

يُع أََحُدُكْم أَْن يَْقَرأَ ثُلَُث اْلقُْرآن  ف ي لَْيلٍَة قَالُوا نَحْ  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَاَل أََما يَْستَط  ُن َصلَّى هللاَّ

ْن َذل كَ  أَ اْلقُْرآَن ثَََلثَةَ أَْجَزاٍء فََجَعَل قُْل هَُو  أَْضَعُف م  َ َعزَّ َوَجلَّ َجزَّ َوأَْعَجُز قَاَل إ نَّ هللاَّ

ْن أَْجَزاء  اْلقُْرآن   ُ أََحٌد ُجْزًءا م     . هللاَّ

ْعُت يُونَُس، يَُحدُِّث َعن   26227 ثَنَا أَب ي قَاَل، َسم  ثَنَا َوْهُب ْبُن َجر يٍر، قَاَل َحدَّ  َحدَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم نَتَذَ  ْنَد َرُسول  هللاَّ  َصلَّى هللاَّ ، قَاَل بَْينََما نَْحُن ع  ْرَداء  ، أَنَّ أَبَا الدَّ ْهر يِّ اَكُر الزُّ

ْعتُْم ب َجبٍَل َزاَل َعْن َمَكان ه   ُ َعلَْيه  َوَسلََّم إ َذا َسم  َما يَُكوُن إ ْذ قَاَل َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

يُر إ لَى َما ُجب َل فَ  قُوا ب ه  َوإ نَّهُ يَص  ْعتُْم ب َرُجٍل تََغيََّر َعْن ُخلُق ه  فَََل تَُصدِّ قُوا َوإ َذا َسم  َصدِّ

   . َعلَْيه  

، َعْن أُمِّ  26228 ثَنَا اْْلَْعَمُش، َعْن َسال م  ْبن  أَب ي اْلَجْعد  ُد ْبُن ُعبَْيٍد، قَاَل َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ َحدَّ

، قَالَْت َدَخَل َعلَيَّ أَبُو الدَّْرَداء  َوهَُو ُمْغَضٌب فَقُْلُت َمْن أَْغَضبََك قَاَل َوهللاَّ  ََل الدَّ  ْرَداء 

يًعا ُ َعلَْيه  َوَسلََّم َشْيئًا إ َلَّ أَنَّهُْم يَُصلُّوَن َجم  ٍد َصلَّى هللاَّ ْن أَْمر  ُمَحمَّ    . أَْعر ُف ف يه ْم م 

ثَنَا َعْبدُ  26229 ، َعْن  َحدَّ ، َعْن ُسْفيَاَن، َعن  اْْلَْعَمش ، َعْن َسال م  ْبن  أَب ي اْلَجْعد  ْحَمن  الرَّ

ْرَداء  َوهَُو ُمْغَضٌب فَقُْلُت لَهُ َما لََك فَقَاَل َما أَْعر ُف  ، قَالَْت َدَخَل َعلَيَّ أَبُو الدَّ أُمِّ الدَّْرَداء 

ُ َعلَْيه   ٍد َصلَّى هللاَّ ْن أَْمر  ُمَحمَّ ََلةَ  م     . َوَسلََّم إ َلَّ الصَّ

ثَنَا اْلُحَسْيُن، َعْن يَْحيَى ْبن  أَب ي  26230 ثَنَا أَب ي قَاَل، َحدَّ ، قَاَل َحدَّ َمد  ثَنَا َعْبُد الصَّ َحدَّ

يَش ْبن  اْلَول يد  ْبن  ه   ، َعْن يَع  يُّ ْحَمن  ْبُن َعْمٍرو اْْلَْوَزاع  ثَن ي َعْبُد الرَّ َشاٍم، َكث يٍر، قَاَل َحدَّ

، أَْخبََرهُ أَنَّ  ثَن ي َمْعَداُن ْبُن أَب ي طَْلَحةَ، أَنَّ أَبَا الدَّْرَداء  ثَهُ قَاَل َحدَّ ثَهُ أَنَّ أَبَاهُ َحدَّ َرُسوَل َحدَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَاَء فَأَفْطََر قَاَل فَلَق يُت ثَْوبَاَن َمْولَى َرُسول  هللاَّ  َصلَّى ُ َعلَْيه   هللاَّ  َصلَّى هللاَّ هللاَّ

ُ َعلَْيه   ْرَداء  أَْخبََرن ي أَنَّ َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ َمْشَق فَقُْلُت إ نَّ أَبَا الدَّ د  د  َوَسلََّم ف ي َمْسج 

   . َوَسلََّم قَاَء فَأَْفطََر قَاَل َصَدَق أَنَا َصبَْبُت لَهُ َوُضوَءهُ 
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يٍد، قَاَل أَ  26231 ثَنَا أَبُو َسع  ، َحدَّ ْخبََرنَا أَبُو يَْعقُوَب يَْعن ي إ ْسَحاَق ْبَن ُعْثَماَن اْلك ََلب يَّ

يَث إ لَى النَّب يِّ َصلَّى  ، يَْرفَُع اْلَحد  ْرَداء  ُث َعْن أَب ي الدَّ ْعُت َخال َد ْبَن ُدَرْيٍك، يَُحدِّ قَاَل َسم 

 ُ ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ ُ ف ي َجْوف  َرُجٍل هللاَّ  َعلَْيه  َوَسلََّم ََل يَْجَمُع هللاَّ

ُ َسائ َر  َم هللاَّ ْت قََدَماهُ ف ي َسب يل  هللاَّ  َحرَّ ُغبَاًرا ف ي َسب يل  هللاَّ  َوُدَخاَن َجهَنََّم َوَمْن اْغبَرَّ

ه  َعلَى النَّار  َوَمْن َصاَم يَْوًما ف ي َسب يل  هللاَّ  بَاَعدَ  يَرةَ أَْلف  َسنٍَة  َجَسد  ُ َعْنهُ النَّاَر َمس  هللاَّ

هََداء  لَهُ نُوٌر يَْوَم  َراَحةً ف ي َسب يل  هللاَّ  َختََم لَهُ ب َخاتَم  الشُّ ل  َوَمْن ُجر َح ج  اك ب  اْلُمْستَْعج  ل لرَّ

سْ  ْثُل ر يح  اْلم  ْعفََران  َور يُحهَا م  ْثُل لَْون  الزَّ لُوَن اْلق يَاَمة  لَْونُهَا م  ك  يَْعر فُهُ ب هَا اْْلَوَّ

هََداء  َوَمْن قَاتََل ف ي َسب يل  هللاَّ  فَُواَق نَاقٍَة َوَجبَْت  ُروَن يَقُولُوَن فََُلٌن َعلَْيه  طَابَُع الشُّ َواِْلخ 

   . لَهُ اْلَجنَّةُ 

ثَنَا ه َشاُم ْبُن َسْعٍد،  26232 اُد ْبُن َخال ٍد، قَاَل َحدَّ ثَنَا َحمَّ َعْن ُعْثَماَن ْبن  َحيَّاَن، َحدَّ

، قَاَل لَقَْد َرأَْينَا ف ي بَْعض   ، َعْن أَب ي الدَّْرَداء  يَل ْبن  ُعبَْيد  هللاَّ ، َعْن أُمِّ الدَّْرَداء  َوإ ْسَماع 

ة  اْلَحرِّ َوَما ف ي اْلقَْوم   دَّ ْن ش  ه  م  َصائ ٌم إ َلَّ َرُسوُل أَْسفَار نَا َوإ نَّ أََحَدنَا لَيََضُع يََدهُ َعلَى َرْأس 

ٍر ُعْثَماُن ْبُن َحيَّاَن َوْحدَ  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم َوَعْبُد هللاَّ  ْبُن َرَواَحةَ َوقَاَل أَبُو َعام     . هُ هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ثَنَا ُسْفيَاُن، َعن  اْْلَْعَمش ، َعن  ثَاب ٍت، أَْو َعْن أَب   26233 ثَنَا َوك يٌع، قَاَل َحدَّ ي ثَاب ٍت، َحدَّ

َمْشَق فَقَاَل اللَّهُمَّ آن ْس َوْحَشت ي َواْرَحْم ُغْربَت ي َواْرُزْقن ي َجل يًسا  َد د  أَنَّ َرُجًَل، َدَخَل َمْسج 

ْعُت  ْنَك َسم  قًا َْلَنَا أَْسَعُد ب َما قُْلَت م  ْرَداء  فَقَاَل لَئ ْن ُكْنَت َصاد  َعهُ أَبُو الدَّ َحب يبًا َصال ًحا فََسم 

ْنهُ ف ي َرسُ  ه  قَاَل الظَّال ُم يُْؤَخُذ م  ْنهُْم ظَال ٌم ل نَْفس  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم يَقُوُل فَم  وَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ْنهُْم َساب ٌق ب اْلَخْيَرات   يًرا َوم  َسابًا يَس  ٌد يَُحاَسُب ح  ْنهُْم ُمْقتَص  ه  فََذل َك اْلهَمُّ َواْلَحَزُن َوم  َمقَام 

َسابٍ فََذل َك ا يَن يَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ ب َغْير  ح     . لَّذ 

ثَن ي  26234 ثَنَا ثَاب ُت ْبُن َعْجََلَن، قَاَل َحدَّ ثَنَا بَق يَّةُ، قَاَل َحدَّ ثَنَا َعل يُّ ْبُن بَْحٍر، قَاَل َحدَّ َحدَّ

، أَنَّ َرُجًَل، َمرَّ  ْرَداء  ُم، َمْولَى بَن ي يَز يَد َعْن أَب ي الدَّ َمْشَق  اْلقَاس  ب ه  َوهَُو يَْغر ُس َغْرًسا ب د 

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم فَقَاَل ََل تَْعَجْل َعلَيَّ  ُب َرُسول  هللاَّ  َصلَّى هللاَّ  فَقَاَل لَهُ أَتَْفَعُل هََذا َوأَْنَت َصاح 

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم يَقُوُل َمْن َغَرَس َغْرًسا لَ  ْعُت َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ يٌّ َوََل َسم  ْنهُ آَدم  ْم يَأُْكْل م 

ُي يَْعن   ْن َخْلق  هللاَّ  َعزَّ َوَجلَّ إ َلَّ َكاَن لَهُ َصَدقَةً قَاَل َعْبد هللاَّ  قَاَل أَب ي قَاَل اْْلَْشَجع  ي َخْلٌق م 

َمْشقَ  َد د     . َعْن ُسْفيَاَن َعْن اْْلَْعَمش  َعْن أَب ي ز يَاٍد َدَخْلُت َمْسج 

ثَ  26235 د  ْبن  َحدَّ ٍم، َعْن ُمَحمَّ ثَنَا إ ْسَرائ يُل، َعْن َعاص  ٍر، قَاَل َحدَّ نَا أَْسَوُد ْبُن َعام 

ْرَداء  ََل  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم يَا أَبَا الدَّ ، قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ ير يَن، َعْن أَب ي الدَّْرَداء  س 

يَاٍم ُدوَن اْْلَيَّام   تَْختَصَّ لَْيلَةَ اْلُجُمَعة  ب ق يَامٍ     . ُدوَن اللَّيَال ي َوََل يَْوَم اْلُجُمَعة  ب ص 
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ةَ، َعْن َسال م  ْبن  أَب ي  26236 ثَنَا أَبُو ُمَعاو يَةَ، َعن  اْْلَْعَمش ، َعْن َعْمر و ْبن  ُمرَّ َحدَّ

، قَاَل قَاَل رَ  ْرَداء  ، َعْن أَب ي الدَّ ْرَداء  ، َعْن أُمِّ الدَّ ُ َعلَْيه  َوَسلََّم أَََل اْلَجْعد  ُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

َدقَة  قَالُوا بَلَى قَاَل إ ْصََلُح َذات  اْلبَْين   يَام  َوالصَّ ََلة  َوالصِّ ْن َدَرَجة  الصَّ أُْخب ُرُكْم ب أَْفَضَل م 

   . َوفََساُد َذات  اْلبَْين  ه َي اْلَحال قَةُ 

ثَنَا أَبُو ُمَعاو يَ  26237 ، َعْن َعْبد  هللاَّ  ْبن  َحدَّ اف يُّ ثَنَا ُعبَْيُد هللاَّ  ْبُن اْلَول يد  اْلَوصَّ ةَ، قَاَل َحدَّ

َع  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم َمْن َسم  ، قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ ُعبَْيد  ْبن  ُعَمْيٍر، َعْن أَب ي الدَّْرَداء 

يثًا ََل يَْشتَه ي أَ  ْن َرُجٍل َحد     . ْن يُْذَكَر َعْنهُ فَهَُو أََمانَةٌ َوإ ْن لَْم يَْستَْكت ْمهُ م 

اق ، قَاَل أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن، َعن  اْْلَْعَمش ، َعْن َذْكَواَن، َعْن  26238 زَّ ثَنَا َعْبُد الرَّ َحدَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم ف   ، َعْن النَّب يِّ َصلَّى هللاَّ لَهُْم  } ي قَْول ه  َعزَّ َوَجلَّ َرُجٍل، َعْن أَب ي الدَّْرَداء 

َرة   ْنيَا َوف ي اِْلخ  ال َحةُ يََراهَا الُْمْسل ُم أَْو تَُرى لَهُ   { اْلبُْشَرى ف ي اْلَحيَاة  الدُّ ْؤيَا الصَّ    . قَاَل الرُّ

اق ، قَاَل أَخْ  26239 زَّ ثَنَا َعْبُد الرَّ ائ ب ، َعْن أَب ي َعْبد  َحدَّ بََرنَا ُسْفيَاُن، َعْن َعطَاء  ْبن  السَّ

َج ثُمَّ أََمَرتْ  َج َحتَّى تََزوَّ هُ أَْن يَتََزوَّ ، قَاَل َكاَن ف ينَا َرُجٌل لَْم تََزْل ب ه  أُمُّ يِّ لَم  ْحَمن  السُّ هُ الرَّ

ا ْجُت ثُمَّ أَْن يُفَار قَهَا فََرَحَل إ لَى أَب ي الدَّْرَداء  ب الشَّ ي لَْم تََزْل ب ي َحتَّى تََزوَّ م  فَقَاَل إ نَّ أُمِّ

َك  أََمَرْتن ي أَْن أُفَار َق قَاَل َما أَنَا ب الَّذ ي آُمُرَك أَْن تُفَار َق َوَما أَنَا ب الَّذ ي آُمُرَك أَْن تُْمس 

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم يَقُوُل اْلوَ  ْعُت َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ ْع َذل َك َسم  ال ُد أَْوَسطُ أَْبَواب  الَْجنَّة  فَأَض 

   . اْلبَاَب أَْو اْحفَْظهُ قَاَل فََرَجَع َوقَْد فَاَرقَهَا

ثَنَا ُسهَْيُل ْبُن أَب ي َصال ٍح، َعْن َعبْد  هللاَّ  ْبن  يَز يَد  26240 ٍم، َحدَّ ثَنَا َعل يُّ ْبُن َعاص  َحدَّ

، قَاَل أََمَرن ي  ْعد يِّ ُدونَهُ السَّ نَاٍن يَُحدِّ يَد ْبَن اْلُمَسيَّب  َعْن س  ي أَْن أَْسأََل َسع  ْن قَْوم  نَاٌس م 

يد  ْبن   بَُع أَتَُراهُ َذَكاتَهُ قَاَل فََجلَْسُت إ لَى َسع  ُزونَهُ ف ي اْْلَْرض  فَيُْصب ُح َوقَْد قَتََل الضَّ َويَُركِّ

ْنَدهُ َشْيٌخ أَْبيَُض ا ام  فََسأَْلتُهُ َعْن َذل َك فَقَاَل ل ي اْلُمَسيَّب  فَإ َذا ع  ْن أَْهل  الشَّ أْس  َواللِّْحيَة  م  لرَّ

ي لَيَأُْكلُونَهَا قَاَل فَقَاَل  ْن قَْوم  بَُع قَاَل قُْلُت َما أََكلْتُهَا قَطُّ َوإ نَّ نَاًسا م  إ نَّ َوإ نََّك لَتَأُْكُل الضَّ

ْيخُ  لُّ قَاَل فَقَاَل الشَّ ْرَداء   أَْكلَهَا ََل يَح  ْن أَب ي الدَّ ْعتُهُ م  يٍث َسم  ثَُك ب َحد  يَا َعبَْد هللاَّ  أَََل أَُحدِّ

ْرَداء  يَقُ  ْعُت أَبَا الدَّ ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَاَل قُْلُت بَلَى قَاَل فَإ نِّي َسم  وُل يَْرو يه  َعْن النَّب يِّ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَيْ  ْطفٍَة َوَعْن ُكلِّ نُهْبٍَة َوَعْن ُكلِّ نَهَى َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ ه  َوَسلََّم َعْن ُكلِّ ذ ي خ 

يُد ْبُن اْلُمَسيَّب  َصَدقَ  بَاع  قَاَل فَقَاَل َسع  ْن السِّ َمٍة َوَعْن ُكلِّ ذ ي نَاٍب م 
   . ُمَجثَّ

ُ َعْنهُ  َي هللاَّ ْرَداء  َرض    بَق يَّةُ َحد يث  أَب ي الدَّ

ثَنَا َعل   26241 ثَن ي ه َشاُم ْبُن َسْعٍد، َعْن َحات م  ْبن  أَب ي نَْصٍر، َعْن َحدَّ يُّ ْبُن ثَاب ٍت، َحدَّ

ام  يُقَاُل لَهُ َمْعَداُن َكاَن أَبُو الدَّْرَداء  يُْقر ئُهُ اْلقُْرآَن  ، قَاَل َكاَن َرُجٌل ب الشَّ ُعبَاَدةَ ْبن  نَُسي 
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ْرَداء  فَلَق يَهُ يَوْ  ْرَداء  يَا َمْعَداُن َما فََعَل اْلقُْرآُن فَفَقََدهُ أَبُو الدَّ ًما َوهَُو ب َداب ٍق فَقَاَل لَهُ أَبُو الدَّ

ْنهُ فَأَْحَسَن قَاَل يَا َمْعَداُن أَف   ُ م  ي الَّذ ي َكاَن َمَعَك َكْيَف أَْنَت َواْلقُْرآُن اْليَْوَم قَاَل قَْد َعل َم هللاَّ

ينٍَة تَْسُكُن اْليَْوَم أَْو ف ي  ينَة  قَاَل َمْهًَل َوْيَحَك يَا َمد  ْن اْلَمد  قَْريٍَة قَاَل ََل بَْل ف ي قَْريٍَة قَر يبٍَة م 

ْن َخْمَسة  أَْهل  أَْبيَاٍت ََل  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم يَقُوُل َما م  ْعُت َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ َمْعَداُن فَإ نِّي َسم 

ََلة  َوتُقَامُ  ُن ف يه ْم ب الصَّ ْئَب يَأُْخُذ  يَُؤذَّ ْيطَاُن َوإ نَّ الذِّ لََواُت إ َلَّ اْستَْحَوَذ َعلَْيه ْم الشَّ ف يه ْم الصَّ

ةَ فََعلَْيَك ب اْلَمَدائ ن  َوْيَحَك يَا َمْعَدانُ  اذَّ    . الشَّ

، َعْن َزائ َدةَ ْبن  قَُداَمةَ، َوَوك يٌع، قَالَ  26242 ْحَمن  ْبُن َمْهد ي  ثَنَا َعْبُد الرَّ ثَن ي  َحدَّ َحدَّ

يِّ َعْن َمْعَداَن ْبن  أَب ي طَْلَحةَ  ائ ب ، قَاَل َوك يٌع اْبن  ُحبَْيٍش اْلَكََلع  َزائ َدةُ ْبُن قَُداَمةَ، َعن  السَّ

ْمَص قَاَل  ْرَداء  أَْيَن َمْسَكنَُك قَاَل قُْلُت ف ي قَْريٍَة ُدوَن ح  ، قَاَل قَاَل ل ي أَبُو الدَّ اْليَْعُمر يِّ

ْعتُ  ُن َوََل تُقَاُم  َسم  ْن ثَََلثٍَة ف ي قَْريٍَة فَََل يَُؤذَّ ُ َعلَْيه  َوَسلََّم يَقُوُل َما م  َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ْئُب اْلقَاص   ْيطَاُن َعلَْيَك ب اْلَجَماَعة  فَإ نََّما يَأُْكُل الذِّ لََواُت إ َلَّ اْستَْحَوَذ َعلَْيه ْم الشَّ يَةَ ف يه ْم الصَّ

ََلة   قَالَ  ائ ُب يَْعن ي ب اْلَجَماَعة  ف ي الصَّ    . اْبُن َمْهد ي  قَاَل السَّ

ْعُت أَبَا ُعَمَر  26243 ، قَاَل َسم  ثَنَا ُشْعبَةُ، َعن  اْلَحَكم  ُد ْبُن َجْعفٍَر، َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ َحدَّ

، أَنَّهُ إ َذا َكاَن نََزَل ب ه  ضَ  ْرَداء  ، َعْن أَب ي الدَّ ين يَّ ْرَداء  ُمق يٌم الصِّ ْيٌف قَاَل يَقُوُل لَهُ أَبُو الدَّ

ْن َشْيٍء  ُد لََك َشْيئًا َخْيًرا م  ٌن قَاَل لَهُ َما أَج  ٌن فَنَْعل ُف قَاَل فَإ ْن قَاَل لَهُ ظَاع  فَنُْسر ُج أَْو ظَاع 

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قُْلنَا يَا َرُسولَ  هللاَّ  َذهََب اْْلَْغن يَاُء ب اْْلَْجر   أََمَرنَا ب ه  َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيه   وَن َوََل نَُحجُّ َويَُجاه ُدوَن َوََل نَُجاه ُد َوَكَذا َوَكَذا فَقَاَل َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ يَُحجُّ

ْن أَْفَضل  َما يَج   ْئتُْم م  ْنهُْم أَْن َوَسلََّم أَََل أَُدلُُّكْم َعلَى َشْيٍء إ ْن أََخْذتُْم ب ه  ج  يُء ب ه  أََحٌد م 

َ أَْربًَعا َوثَََلث يَن َوتَُسبُِّحوهُ ثَََلثًا َوثَََلث يَن َوتَْحَمُدوهُ ثَََلثًا َوثَََلث يَن ف ي ُدبُر    ُكلِّ تَُكبُِّروا هللاَّ

   . َصََلةٍ 

اٌج، قَاَل ثَنَا ُشْعبَةُ، َعنْ  26244 ُد ْبُن َجْعفٍَر، َوَحجَّ ثَنَا ُمَحمَّ اٌج ف ي  َحدَّ قَتَاَدةَ، قَاَل َحجَّ

، َعْن النَّب يِّ  ُث َعْن َمْعَداَن، َعْن أَب ي الدَّْرَداء  ، يَُحدِّ ْعُت َسال َم ْبَن أَب ي اْلَجْعد  يث ه  َسم  َحد 

ْن ف   َم م  ر  اْلَكْهف  ُعص  ْن آخ  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل َمْن قََرأَ َعْشَر آيَاٍت م  ْتنَة  َصلَّى هللاَّ

ْن ُسوَرة  اْلَكْهف   َر م  اٌج َمْن قََرأَ اْلَعْشَر اْْلََواخ  ال  قَاَل َحجَّ    . الدَّجَّ

ةَ، َعْن  26245 َم ْبَن أَب ي بَزَّ ْعُت اْلقَاس  ثَنَا ُشْعبَةُ، قَاَل َسم  ُد ْبُن َجْعفٍَر، َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ َحدَّ

، َعْن أُمِّ الدَّرْ  ُ َعلَْيه  َعطَاٍء اْلَكْيَخاَران يِّ ، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ ْرَداء  ، َعْن أَب ي الدَّ َداء 

ثَنَاه يَز يُد قَاَل أَْخبََرنَا ُشْعبَةُ  ْن ُخلٍُق َحَسٍن َحدَّ يَزان  م  ْن َشْيٍء أَْثقَُل ف ي الْم  َوَسلََّم قَاَل َما م 

   . َعن  اْلَكْيَخاَران يِّ 
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ُد  26246 ثَنَا ُمَحمَّ ْعُت َعْبَد َحدَّ ثَنَا ُشْعبَةُ، َعْن يَز يَد ْبن  ُخَمْيٍر، قَاَل َسم  ْبُن َجْعفٍَر، َحدَّ

 ُ ، َعْن النَّب يِّ َصلَّى هللاَّ ْرَداء  ُث َعْن أَب يه ، َعْن أَب ي الدَّ ْحَمن  ْبَن ُجبَْير  ْبن  نُفَْيٍر، يَُحدِّ الرَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم لََعلَّهُ َعلَْيه  َوَسلََّم أَنَّهُ َمرَّ ب اْمَرأٍَة ُمج   ح  َعلَى بَاب  فُْسطَاٍط فَقَاَل النَّب يُّ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم لَقَْد هََمْمُت أَْن أَ  ْلَعنَهُ يُر يُد أَْن يُل مَّ ب هَا فَقَالُوا نََعْم فَقَاَل َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

لُّ لَهُ لَْعنًا يَْدُخُل َمَعهُ قَْبَرهُ  ُمهُ َوهَُو ََل يَح  لُّ لَهُ َكْيَف يَْستَْخد  ثُهُ َوهَُو ََل يَح     . َكْيَف يَُورِّ

ثَنَا ُشْعبَةُ، َعْن ُسلَْيَماَن، َعْن َذْكَواَن، َعْن َعطَاء  ْبن   26247 ُد ْبُن َجْعفٍَر، َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ َحدَّ

، أَ  ه  يََساٍر، َعْن َشْيٍخ، َعْن أَب ي الدَّْرَداء  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم َعْن هَذ  نَّهُ َسأََل َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ْنيَا } اِْليَة   يَن آَمنُوا َوَكانُوا يَتَّقُوَن لَهُْم اْلبُْشَرى ف ي اْلَحيَاة  الدُّ ال َحةُ   { الَّذ  ْؤيَا الصَّ قَاَل الرُّ

ْن َعطَاء  ْبن  يََراهَ  َعهُ م  ر  َسم  ثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ َعن  اْبن  اْلُمْنَكد  ا اْلُمْسل ُم أَْو تَُرى لَهُ َحدَّ

ْن أَهْل   يََساٍر َوَعْبد  اْلَعز يز  ْبن  ُرفَْيٍع َعْن أَب ي َصال ٍح َعْن َعطَاء  ْبن  يََساٍر َعْن َرُجٍل م 

ْصَر َسأَْلُت أَبَا الدَّ  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم َوَذَكَر نَْحَوهُ م     . ْرَداء  فََذَكَر َعْن النَّب يِّ َصلَّى هللاَّ

ثَنَا قَتَاَدةُ، َعْن َسال م  ْبن  أَب ي  26248 ، َحدَّ َمْيط  ثَن ي بَُكْيُر ْبُن أَب ي السُّ ثَنَا بَْهٌز، َحدَّ َحدَّ

، َعْن َمْعَداَن ْبن  أَب   ، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ  اْلَجْعد  اْلَغطَفَان يِّ ، َعْن أَب ي الدَّْرَداء  ي طَْلَحةَ اْليَْعُمر يِّ

ُز أََحُدُكْم أَْن يَْقَرأَ ُكلَّ يَْوٍم ثُلَُث اْلقُْرآن  قَالُوا يَا َرُسولَ  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَاَل أَيَْعج   هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ْن َذاَك َوأَْعَجُز قَاَل فَ  ُ أََحٌد نَْحُن أَْضَعُف م  أَ اْلقُْرآَن ثَََلثَةَ أَْجَزاٍء فَقُْل هَُو هللاَّ َ َجزَّ إ نَّ هللاَّ

ثَنَا قَتَاَدةُ َعْن َسال ٍم َعْن َمْعَداَن َعْن أَب ي ثَنَا أَبَاُن َحدَّ ثَنَاه َعفَّاُن َحدَّ ْن أَْجَزائ ه  و َحدَّ  ُجْزٌء م 

 ُ ْرَداء  أَنَّ َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ ُز أََحُدُكْم أَْن يَْقَرأَ فََذَكَر َمْعنَاهُ قَاَل الدَّ َعلَْيه  َوَسلََّم قَاَل أَيَْعج 

ْثل ه  َسَواءً  ْسنَاد  ب م  َمْيط  ب هََذا اْْل  ثَنَا بَُكْيُر ْبُن أَب ي السُّ    . أَب ي و قَاَل َعفَّاُن َحدَّ

ثَنَا أَبُو مَ  26249 ٍد، َحدَّ اُج ْبُن ُمَحمَّ ثَنَا َحجَّ ْعَشٍر، َعْن ُموَسى ْبن  ُعْقبَةَ، َعْن ز يَاد  ْبن  َحدَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم  ، قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ ْرَداء  أَب ي ز يَاٍد، َمْولَى اْبن  َعيَّاٍش َعْن أَب ي الدَّ

ْنَد َمل يك ُكْم َوأَ  ْن أَََل أُْخب ُرُكْم ب َخْير  أَْعَمال ُكْم َوأَْزَكاهَا ع  هَا ل َدَرَجات ُكْم َوَخْيٍر لَُكْم م  ْرفَع 

ُكْم فَتَْضر بُوا ر قَابَهُْم َويَْضر بُوَن  ْن أَْن تَْلقَْوا َعُدوَّ إ ْعطَاء  الذَّهَب  َواْلَور ق  َوَخْيٍر لَُكْم م 

ْكُر هللاَّ  َعزَّ َوَجلَّ     . ر قَابَُكْم ذ 

ثَنَا أَبُو ُمَعاو يَةَ، قَاَل ثَ  26250 نَا اْْلَْعَمُش، َعْن أَب ي َصال ٍح، َعْن َعطَاء  ْبن  يََساٍر، َحدَّ

، قَاَل أَتَاهُ َرُجٌل فَقَاَل َما تَقُوُل ف ي قَْول  هللاَّ   ْرَداء  ْصَر َعْن أَب ي الدَّ ْن أَْهل  م  َعْن َرُجٍل، م 

َرة  قَاَل لَقَْد سَ  ْنيَا َوف ي اِْلخ  ْعُت أََحًدا لَهُْم اْلبُْشَرى ف ي اْلَحيَاة  الدُّ أَْلَت َعْن َشْيٍء َما َسم 

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَاَل بُْشَراهُْم ف ي اْلَحيَاة   َسأََل َعْنهُ بَْعَد َرُجٍل َسأََل َعنْهُ َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ال َحةُ يََراهَا اْلُمْسل ُم أَْو تَُرى لَهُ َوبُْشَراهُْم ف ي  ْؤيَا الصَّ ْنيَا الرُّ َرة  اْلَجنَّةُ الدُّ    . اِْلخ 
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ْثَل  26251 ، م  ْرَداء  ثَنَا اْْلَْعَمُش، َعْن أَب ي َصال ٍح، َعْن أَب ي الدَّ ثَنَا اْبُن نَُمْيٍر، َحدَّ َحدَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل َمْن َماَت م   ، َعْن النَّب يِّ َصلَّى هللاَّ ْن َحد يث  َزْيد  ْبن  َوْهٍب َعْن أَب ي َذر 

ْرَداء   َم أَْنُف أَب ي الدَّ ت ي ََل يُْشر ُك ب اّلِلَّ  َشْيئًا َدَخَل اْلَجنَّةَ إ َلَّ أَنَّ ف يه  َوإ ْن َرغ     . أُمَّ

ائ ب ، َعْن أَب ي َعْبد   26252 اق ، أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن، َعْن َعطَاء  ْبن  السَّ زَّ ثَنَا َعْبُد الرَّ َحدَّ

يِّ  لَم  ْحَمن  السُّ ْرَداء  فَقَاَل الرَّ يَث قَاَل فََرَحَل إ لَى أَب ي الدَّ ، قَاَل َكاَن ف ينَا َرُجٌل فََذَكَر اْلَحد 

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم يَقُوُل اْلَوال ُد أَْوَسطُ أَْبَواب  اْلَجنَّة   ْعُت النَّب يَّ َصلَّى هللاَّ    . َسم 

ثَنَا َمعْ  26253 اق ، َحدَّ زَّ ثَنَا َعْبُد الرَّ َمٌر، َعْن َزْيد  ْبن  أَْسلََم، قَاَل َكاَن َعْبُد اْلَمل ك  ْبُن َحدَّ

ُ َعلَْيه   ْنَد ن َسائ ه  َويَْسأَلُهَا َعْن النَّب يِّ َصلَّى هللاَّ ُل إ لَى أُمِّ الدَّْرَداء  فَتَب يُت ع  َوَسلََّم َمْرَواَن يُْرس 

َمهُ فَأَْبطَأَْت  ثَن ي قَاَل فَقَاَم لَْيلَةً فََدَعا َخاد  ْرَداء  َحدَّ َعلَْيه  فَلََعنَهَا فَقَالَْت ََل تَْلَعْن فَإ نَّ أَبَا الدَّ

ان يَن ََل يَُكونُوَن يَْوَم اْلق يَامَ  ُ َعلَيْه  َوَسلََّم يَقُوُل إ نَّ اللَّعَّ َع َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ ة  أَنَّهُ َسم 

   . ُشهََداَء َوََل ُشفََعاءَ 

ثَنَ  26254 اه ر يَّة ، ُحَدْيُر َحدَّ ثَن ي أَبُو الزَّ ثَنَا ُمَعاو يَةُ ْبُن َصال ٍح، َحدَّ ا َزْيُد ْبُن اْلُحبَاب ، َحدَّ

، يَقُوُل َسأَْلُت َرُسوَل  ْرَداء  ْعُت أَبَا الدَّ ، قَاَل َسم  يِّ ةَ اْلَحْضَرم  ْبُن ُكَرْيٍب َعْن َكث ير  ْبن  ُمرَّ

ُ َعلَْيه  وَ  ْن اْْلَْنَصار  َوَجبَْت هللاَّ  َصلَّى هللاَّ َسلََّم أَف ي ُكلِّ َصََلٍة ق َراَءةٌ قَاَل نََعْم فَقَاَل َرُجٌل م 

َمامَ  ي َما أََرى اْْل  ْنهُ فَقَاَل يَا اْبَن أَخ  ْرَداء  َوُكْنُت أَْقَرَب اْلقَْوم  م  ه  فَاْلتَفََت إ لَيَّ أَبُو الدَّ إ َذا  هَذ 

   . اهُمْ أَمَّ اْلقَْوَم إ َلَّ قَْد َكفَ 

يٍد، َعْن َمال ٍك، َعْن َزْيد  ْبن  أَْسلََم، َعْن َعطَاء  ْبن  يََساٍر، أَنَّ  26255 ثَنَا يَْحيَى ْبُن َسع  َحدَّ

ْرَداء  نَهَى  ْن ثََمن هَا أَْو أَْكثََر قَاَل فَقَاَل أَبُو الدَّ ٍة ب أَقَلَّ م  ْن ف ضَّ قَايَةً م  ُمَعاو يَةَ، اْشتََرى س 

ْثلٍ َرُسوُل هللاَّ   ْثًَل ب م  ْثل  هََذا إ َلَّ م  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم َعْن م     .  َصلَّى هللاَّ

ةَ، َعْن َعطَاٍء  26256 ُم ْبُن أَب ي بَزَّ ثَن ي اْلقَاس  يٍد، َعْن ُشْعبَةَ، قَاَل َحدَّ ثَنَا يَْحيَى ْبُن َسع  َحدَّ

، َعْن أَب   ، َعْن أُمِّ الدَّْرَداء  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَاَل اْلَكْيَخاَران يِّ ، َعْن النَّب يِّ َصلَّى هللاَّ ْرَداء  ي الدَّ

ْن ُخلٍُق َحَسنٍ  يَزان  م     . لَْيَس َشْيٌء أَْثقََل ف ي اْلم 

، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن أَب ي إ ْسَحاَق، َعْن  26257 ْحَمن  ثَنَا ُسْفيَاُن، َوَعْبُد الرَّ ثَنَا َوك يٌع، َحدَّ َحدَّ

ْرَداء  أَب ي َحب   يث ه  فَلَق يُت أَبَا الدَّ ْحَمن  ف ي َحد  ، قَاَل َعْبُد الرَّ ، َعْن أَب ي الدَّْرَداء  يبَةَ الطَّائ يِّ

ْنَد اْلَمْوت  َكَمثَل   ُ َعلَْيه  َوَسلََّم يَقُوُل َمثَُل الَّذ ي يُْعت ُق ع  ْعُت َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ فَقَاَل َسم 

   . َذا َشب عَ الَّذ ي يُْهد ي إ  
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فَر ، قَاَل َكَسَر َرُجٌل  26258 ثَنَا يُونُُس ْبُن أَب ي إ ْسَحاَق، َعْن أَب ي السَّ ثَنَا َوك يٌع، َحدَّ َحدَّ

يُّ إ نَّ هََذا َدقَّ  ْن اْْلَْنَصار  فَاْستَْعَدى َعلَْيه  ُمَعاو يَةَ فَقَاَل اْلقَُرش  نَّ َرُجٍل م  ْن قَُرْيٍش س  م 

نِّي قَاَل مُ  ا أَلَحَّ َعلَْيه  اْْلَْنَصار يُّ قَاَل ُمَعاو يَةُ َشأْنََك س  يه  قَاَل فَلَمَّ َعاو يَةُ َكَلَّ إ نَّا َسنُْرض 

ُ َعلَْيه   ْعُت َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ ْرَداء  َسم  ْرَداء  َجال ٌس فَقَاَل أَبُو الدَّ ب َك َوأَبُو الدَّ ب َصاح 

ْن  ُ ب ه  َدَرَجةً َوَسلََّم يَقُوُل َما م  ه  فَيَتََصدَُّق ب ه  إ َلَّ َرفََعهُ هللاَّ ُمْسل ٍم يَُصاُب ب َشْيٍء ف ي َجَسد 

 ُ ْن َرُسول  هللاَّ  َصلَّى هللاَّ ْعَت هََذا م  يئَةً قَاَل فَقَاَل اْْلَْنَصار يُّ أَأَْنَت َسم  َوَحطَّ َعْنهُ ب هَا َخط 

َعتْ     . هُ أُُذنَاَي َوَوَعاهُ قَْلب ي يَْعن ي فََعفَا َعْنهُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَاَل نََعْم َسم 

، َعْن  26259 ْعب يِّ ، َعْن َداُوَد، َعن  الشَّ ثَنَا َداُوُد، َواْبُن أَب ي َعد ي  يُل، َحدَّ ثَنَا إ ْسَماع  َحدَّ

يث ه   ْرَداء  قَاَل اْبُن أَب ي َعد ي  ف ي َحد  اَم فَلَق يُت أَبَا َعْلقََمةَ، قَاَل لَق يُت أَبَا الدَّ ْمُت الشَّ فَقَد 

ْن أَْهل  اْلُكوفَة  قَاَل هَْل تَْقَرأُ َعلَيَّ ق َراَءةَ اْبن  َمْسُعوٍد قُْلُت  ْن أَْنَت قُْلُت م  مَّ ْرَداء  قَاَل م  الدَّ

إ َذا تََجلَّى َوالذََّكر  َواْْلُْنثَى نََعْم قَاَل فَاْقَرْأ َواللَّْيل  إ َذا يَْغَشى قُلُْت َواللَّْيل  إ َذا يَْغَشى َوالنَّهَار  

كَ  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم يَْقَرُؤهَا قَاَل أَْحَسبُهُ قَاَل فََضح  ْعُت َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ    . قَاَل هََكَذا َسم 

26260 ، ْرَداء  يُل، َعْن لَْيٍث، َعْن َشْهر  ْبن  َحْوَشٍب، َعْن أُمِّ الدَّ ثَنَا إ ْسَماع  َعْن أَب ي  َحدَّ

يه  اْلُمْسل م  َكاَن َحق ًا ْرض  أَخ  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَاَل َمْن َردَّ َعْن ع  ، َعْن النَّب يِّ َصلَّى هللاَّ ْرَداء   الدَّ

   . َعلَى هللاَّ  َعزَّ َوَجلَّ أَْن يَُردَّ َعْنهُ نَاَر َجهَنََّم يَْوَم اْلق يَاَمة  

زَّ  26261 ثَنَا َعْبُد الرَّ يَش ْبن  َحدَّ ثَنَا َمْعَمٌر، َعْن يَْحيَى ْبن  أَب ي َكث يٍر، َعْن يَع  اق ، َحدَّ

ُ َعلَْيه   ، قَاَل اْستَقَاَء َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ ْرَداء  ، َعْن َخال د  ْبن  َمْعَداَن، َعْن أَب ي الدَّ اْلَول يد 

أَ     . َوَسلََّم فَأَْفطََر فَأُت َي ب َماٍء فَتََوضَّ

يَرةَ، َعْن إ ْبَراه يَم، َعْن َعْلقََمةَ،  26262 ثَنَا يَز يُد ْبُن هَاُروَن، أَْخبََرنَا ُشْعبَةُ، َعْن ُمغ  َحدَّ

َمْشَق فََصلَّى ف يه  َرْكَعتَْين  َوقَاَل اللَّهُمَّ اْرُزْقن ي َجل يًسا  َد د  اَم فََدَخَل َمْسج  َم الشَّ أَنَّهُ قَد 

ْن أَْهل  َصال ًحا قَاَل فََجاَء فَ  ْن أَنَْت قَاَل م  مَّ ْرَداء  م  ْرَداء  فَقَاَل لَهُ أَبُو الدَّ َجلََس إ لَى أَب ي الدَّ

ْعَت اْبَن أُمِّ َعْبٍد يَْقَرأُ َواللَّْيل  إ َذا يَْغَشى َوالنَّهَار  إ َذا تََجلَّى قَاَل َعلْ  قََمةُ اْلُكوفَة  قَاَل َكْيَف َسم 

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم فََما َوالذََّكر  َواْْلُْنثَى فَ  ْن َرُسول  هللاَّ  َصلَّى هللاَّ ْعتُهَا م  ْرَداء  لَقَْد َسم  قَاَل أَبُو الدَّ

رِّ الَّذ ي ََل  ُب السِّ ُب اْلو َساد  َوَصاح  َزاَل هَُؤََلء  َحتَّى َشكَُّكون ي ثُمَّ قَاَل أَلَْم يَُكْن ف يُكْم َصاح 

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم يَْعلَُمهُ أََحٌد َغْيُرهُ َوالَّ  ْن الشَّْيطَان  َعلَى ل َسان  النَّب يِّ َصلَّى هللاَّ يَر م  ذ ي أُج 

اٌر  ْن الشَّْيطَان  َعمَّ يَر م  رِّ ُحَذْيفَةُ َوالَّذ ي أُج  ُب السِّ ُب اْلو َساد  اْبُن َمْسُعوٍد َوَصاح  َصاح 

ثَنَا ُشْعبَةُ قَاَل أَْخبََرن   ثَنَا َعفَّاُن َحدَّ ْعُت إ ْبَراه يَم قَاَل َذهََب َعْلقََمةُ إ لَى َحدَّ يَرةُ قَاَل َسم  ي ُمغ 

ام  فََذَكَر اْلَحد يثَ     . الشَّ
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26263  ، ثَنَا َسال ُم ْبُن أَب ي الَْجْعد  اْلَغطَفَان يُّ يٌد، َعْن قَتَاَدةَ، َحدَّ ثَنَا َسع  ثَنَا َرْوٌح، َحدَّ َحدَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم  َعْن َمْعَداَن ْبن  أَب ي طَْلَحةَ  ، َعْن النَّب يِّ َصلَّى هللاَّ ْرَداء  ، َعْن أَب ي الدَّ اْليَْعُمر يِّ

ثَنَا ُحَسْيٌن  ال  َحدَّ ْن ف ْتنَة  الدَّجَّ َم م  ل  ُسوَرة  اْلَكْهف  ُعص  ْن أَوَّ قَاَل َمْن َحف ظَ َعْشَر آيَاٍت م 

ير  َشْيبَاَن َعْن قَتَاَدةَ قَاَل ثَنَ  ا َسال ُم ْبُن أَب ي اْلَجْعد  َعْن َمْعَداَن ْبن  أَب ي طَْلَحةَ َعْن ف ي تَْفس 

يث ه   اٌم قَاَل َعفَّاُن ف ي َحد  َمد  َوَعفَّاُن قَاََل ثَنَا هَمَّ ثَنَا َعْبُد الصَّ ْثلَهُ َحدَّ ْرَداء  فََذَكَر م   أَب ي الدَّ

اٌم قَاَل َكاَن قَتَاَدةُ يَقُصُّ ب ه  عَ  ثَنَا هَمَّ لَْينَا قَاَل ثَنَا َسال ُم ْبُن أَب ي اْلَجْعد  اْلَغطَفَان يُّ َعْن َحدَّ

ْرَداء  يَْرو يه  َعْن نَب يِّ هللاَّ   َحد يث  َمْعَداَن ْبن  أَب ي طَْلَحةَ اْليَْعُمر يِّ َعْن َحد يث  أَب ي الدَّ

ْثلَهُ ثُمَّ َرَجَع إ لَى ُ َعلَْيه  َوَسلََّم فََذَكَر م  ثَنَا  َصلَّى هللاَّ اٌم َحدَّ َمد  قَاَل ثَنَا هَمَّ َحد يث  َعْبد  الصَّ

ُ َعلَْيه   ْرَداء  يَْرو يه  َعْن نَب يِّ هللاَّ  َصلَّى هللاَّ قَتَاَدةُ َعْن َسال ٍم َعْن َحد يث  َمْعَداَن َعْن أَب ي الدَّ

ْن ُسوَرة  اْلَكْهف      . َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل َمْن َحف ظَ َعْشَر آيَاٍت م 

، قَاَل أَْخبََرنَا أَبُو  26264 ثَنَا َعل يُّ ْبُن إ ْسَحاَق، أَْخبََرنَا َعْبُد هللاَّ  يَْعن ي اْبَن اْلُمبَاَرك  َحدَّ

، َعْن  ْرَداء  ، َعْن أَب ي الدَّ ْرَداء  ، َعْن أُمِّ الدَّ يِّ ، َعْن َمْرُزوٍق أَب ي بَْكٍر التَّْيم  بَْكٍر النَّْهَشل يُّ

ُ َعْن َوْجه ه  النَّاَر يَْوَم النَّب يِّ صَ  يه  َردَّ هللاَّ ْرض  أَخ  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَاَل َمْن َردَّ َعْن ع  لَّى هللاَّ

يَرة  َعْن إ ْبَراه يَم َعْن َعْلقََمةَ قَا ثَنَا إ ْسَرائ يُل َعن  اْلُمغ  ٍر َحدَّ ثَنَا أَْسَوُد ْبُن َعام  َل اْلق يَاَمة  َحدَّ

ْر ل ي َجل يًسا َصال ًحا فََذَكَر أَتَْيُت الشَّ  َد فََصلَّْيُت َرْكَعتَْين  َوقُْلُت اللَّهُمَّ يَسِّ اَم فََدَخْلُت اْلَمْسج 

يث  ُشْعبَةَ     . َمْعنَى َحد 

ثَنَا لَْيٌث، َعْن ُمَعاو يَةَ، َعْن أَب ي َحْلبٍَس، 26265 اٍر، َحدَّ ثَنَا أَبُو اْلَعََلء  اْلَحَسُن ْبُن َسوَّ  َحدَّ

ْعُت أَبَا  ، يَقُوُل َسم  ْرَداء  ْعُت أَبَا الدَّ ، تَقُوُل َسم  ْرَداء  ْعُت أُمَّ الدَّ يَز يَد ْبن  َمْيَسَرةَ قَاَل َسم 

 َ ْعتُهُ يَُكنِّيه  قَْبلَهَا َوََل بَْعَدهَا يَقُوُل إ نَّ هللاَّ ُ َعلَْيه  َوَسلََّم يَقُوُل َما َسم  ، َصلَّى هللاَّ م   َعزَّ اْلقَاس 

َ وَ  ُدوا هللاَّ بُّوَن َحم  ةً إ ْن أََصابَهُْم َما يُح  َك أُمَّ ْن بَْعد  ٌث م  يَسى إ نِّي بَاع  َجلَّ يَقُوُل يَا ع 

ْلَم قَاَل يَا َربِّ  ْلَم َوََل ع  َوَشَكُروا َوإ ْن أََصابَهُْم َما يَْكَرهُوَن اْحتََسبُوا َوَصبَُروا َوََل ح 

ْلَم وَ  يَكْيَف هََذا لَهُْم َوََل ح  ْلم  ي َوع  ْلم  ْن ح  يه ْم م  ْلَم قَاَل أُْعط     . ََل ع 

ثَن ي َكث يُر أَبُو  26266 ثَن ي َصَدقَةُ ْبُن أَب ي َسْهٍل، قَاَل َحدَّ ، َحدَّ ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َعْبد  اْلَمل ك  َحدَّ

ثَن ي يُوُسُف ْبُن َعْبد  هللاَّ  ْبن  َسََلٍم، قَ  ، َحدَّ ْرَداء  ف ي اْلفَْضل  الطُّفَاو يُّ اَل أَتَْيُت أَبَا الدَّ

ي َما أَْعَمَدَك إ لَى هََذا اْلبَلَد  أَْو َما َجاَء ب َك قَاَل  ه  الَّذ ي قُب َض ف يه  فَقَاَل ل ي يَا اْبَن أَخ  َمَرض 

لَةُ َما َكاَن بَْينََك َوبَْيَن َوال د ي َعْبد  هللاَّ  ْبن  َسََلٍم فَقَاَل أَ  ْرَداء  ب ْئَس قُْلُت ََل إ َلَّ ص  بُو الدَّ

أَ فَأَْحَسَن  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم يَقُوُل َمْن تََوضَّ ْعُت َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ ه  َسم  َساَعةُ اْلَكذ ب  هَذ 

ْكَر َواْلُخُشوَع  ُن ف يه َما الذِّ ثُمَّ ُوُضوَءهُ ثُمَّ قَاَم فََصلَّى َرْكَعتَْين  أَْو أَْربًَعا َشكَّ َسْهٌل يُْحس 

اُن قَا ب يع  السَّمَّ يُد ْبُن أَب ي الرَّ ثَنَاه َسع    و َحدَّ
َ َعزَّ َوَجلَّ َغفََر لَهُ قَاَل َعْبد هللاَّ َل اْستَْغفََر هللاَّ

ثَنَا َصَدقَةُ ْبُن أَب ي َسْهٍل اْلهُنَائ يُّ قَاَل َعْبد هللاَّ  َوأَْحَمُد ْبُن َعْبد  اْلَمل ك  َوه َم ف ي اْسم   َحدَّ

ْيخ  فَقَاَل َسْهُل ْبُن أَب ي َصَدقَةَ َوإ نََّما هَُو َصَدقَةُ ْبُن أَب ي َسْهٍل اْلهُنَائ يُّ     . الشَّ
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ُم ْبُن بَْهَدلَةَ، َعْن أَب ي َصال ٍح، َعْن  26267 اٌم، قَاَل ثَنَا َعاص  ثَنَا هَمَّ ثَنَا َعفَّاُن، َحدَّ َحدَّ

رَ  ْعُت  ُمَعاذ  ْبن  َجبٍَل، أَنَّهُ إ ْذ ُحض  لُوا َعلَْيه  فَقَاَل إ نِّي َسم  لُوا َعلَيَّ النَّاَس فَأُْدخ  قَاَل أَْدخ 

ُ ف ي اْلجَ  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم يَقُوُل َمْن َماَت ََل يُْشر ُك ب اّلِلَّ  َشْيئًا َجَعلَهُ هللاَّ نَّة  َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ْندَ  ثُُكُموهُ إ َلَّ ع  ْرَداء  فَأَتَْوا أَبَا  َوَما ُكْنُت أَُحدِّ ٌر أَبُو الدَّ اْلَمْوت  َوالشَّه يُد َعلَى َذل َك ُعَوْيم 

ْنَد َمْوت ه   ثُُكْم ب ه  إ َلَّ ع  ي َوَما َكاَن يَُحدِّ ْرَداء  فَقَاَل َصَدَق أَخ     . الدَّ

ثَنَا أَبُو بَْكٍر، َعْن َخال د  بْ  26268 ُد ْبُن ُمْصَعٍب، َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ ٍد، َعْن ب ََلل  ْبن  َحدَّ ن  ُمَحمَّ

ي مُّ َويُْعم  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَاَل ُحبَُّك الشَّْيَء يُص  ، َعْن أَب يه ، َعْن النَّب يِّ َصلَّى هللاَّ ْرَداء     . أَب ي الدَّ

عَ  26269 يَرةَ، أَنَّهُ َسم  ثَنَا ُشْعبَةُ، َعْن ُمغ  ُد ْبُن َجْعفٍَر، َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ ُث  َحدَّ إ ْبَراه يَم، يَُحدِّ

اَم فََصلَّى َرْكَعتَْين  فَقَاَل اللَّهُمَّ َوفِّْق ل ي َجل يًسا َصال ًحا قَاَل فََجلَْسُت  قَاَل أَتَى َعْلقََمةُ الشَّ

ْن أَْهل  اْلُكوفَة  فَقَاَل هَلْ  ْن أَْنَت فَقُْلُت م  مَّ تَْدر ي  إ لَى َرُجٍل فَإ َذا هَُو أَبُو الدَّْرَداء  فَقَاَل م 

َكَر َكْيَف َكاَن َعْبُد هللاَّ  يَْقَرأُ هََذا اْلَحْرَف َواللَّْيل  إ َذا يَْغَشى َوالنَّهَار  إ َذا تََجلَّى َوَما َخلََق الذَّ 

ى فَقَاَل َواْْلُْنثَى فَقُْلُت َكاَن يَْقَرُؤهَا َواللَّْيل  إ َذا يَْغَشى َوالنَّهَار  إ َذا تََجلَّى َوالذََّكر  َواْْلُْنثَ 

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم يَْقَرُؤهَا فََما َزاَل ب ي هَُؤََلء  َحتَّى َكاُدوا  ْعُت َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ هََكَذا َسم 

َواك  يَْعن ي َعْبَد هللاَّ  ْبَن َمْسُعوٍد أَلَْيَس  ُب اْلو َساد  َوالسِّ ُكون ي ثُمَّ قَاَل أَلَْيَس ف يُكْم َصاح  يَُشكِّ

ٍر أَلَْيَس ف يُكْم ف ي اَر ْبَن يَاس  ْن الشَّْيطَان  يَْعن ي َعمَّ ُ َعلَى ل َسان  نَب يِّه  م  ُكْم الَّذ ي أََجاَرهُ هللاَّ

رَّ َوََل يَْعلَُمهُ َغْيُرهُ يَْعن ي ُحَذْيفَةَ     . الَّذ ي يَْعلَُم السِّ

ثَنَا َصْفَواُن ْبُن  26270 ، َحدَّ ثَنَا أَبُو اْليََمان  َعْمٍرو، َعْن ُشَرْيح  ْبن  ُعبَْيٍد، َعْن أَب ي َحدَّ

َ َعزَّ َوَجلَّ يَقُوُل اْبَن آَدَم ََل تَ  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَاَل إ نَّ هللاَّ ، أَنَّ النَّب يَّ َصلَّى هللاَّ ْرَداء  ْز الدَّ ْعج 

َرهُ  َل النَّهَار  أَْكف َك آخ  ْن أَْربَع  َرَكَعاٍت أَوَّ    . م 

ثَنَا َصْفَواُن ْبُن َعْمٍرو، َعْن أَب ي إ ْدر يَس َحدَّ  26271 ، َحدَّ ثَنَا اْلَحَكُم ْبُن نَاف ٍع أَبُو اْليََمان 

ُ َعلَْيه   ، قَاَل أَْوَصان ي َخل يل ي َصلَّى هللاَّ ْرَداء  ، َعْن ُجبَْير  ْبن  نُفَْيٍر، َعْن أَب ي الدَّ السَُّكون يِّ

ْن ُكلِّ َشْهٍر َوأَْن ََل أَنَاَم إ َلَّ  َوَسلََّم ب ثَََلٍث ََل أََدُعهُنَّ  يَام  ثَََلثَة  أَيَّاٍم م  ل َشْيٍء أَْوَصان ي ب ص 

فَر   َحى ف ي اْلَحَضر  َوالسَّ    . َعْن َوْتٍر َوُسْبَحة  الضُّ

ائ ب ، َعْن أَب ي َعْبد   26272 ثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ، َعْن َعطَاٍء يَْعن ي اْبَن السَّ ْحَمن   َحدَّ الرَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم يَقُوُل اْلَوال ُد  ْعُت َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ ، قَاَل قَاَل أَبُو الدَّْرَداء  َسم  اْلُمْقر ئ 

   . أَْوَسطُ أَْبَواب  اْلَجنَّة  فَاْحفَْظ َذل َك الْبَاَب أَْو َدْعهُ 
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ثَنَا ُسْفيَاُن، َعْن َعْمٍرو، َعن  ا 26273 ْبن  أَب ي ُملَْيَكةَ، َعْن يَْعلَى ْبن  َمْملٍَك، َعْن أُمِّ َحدَّ

ْن اْلَخْير   هُ م 
َي َحظَّ ْفق  أُْعط  ْن الرِّ َي َحظَّهُ م  ، يَْبلُُغ ب ه  َمْن أُْعط  ْرَداء  ، َعْن أَب ي الدَّ ْرَداء  الدَّ

ْن اْلُخلُق  اْلَحَسن   يَزان  م     . َولَْيَس َشْيٌء أَْثقََل ف ي اْلم 

ْمنَا إ لَى  26274 ثَنَا اْْلَْعَمُش، َعْن إ ْبَراه يَم، َعْن َعْلقََمةَ، قَاَل قَد  ثَنَا أَبُو ُمَعاو يَةَ، َحدَّ َحدَّ

ْرَداء  فَقَاَل أَف يُكْم أََحٌد يَْقَرأُ َعلَيَّ ق َراَءةَ َعْبد  هللاَّ  فَأََشاُروا إ لَيَّ  ام  فَأَتَانَا أَبُو الدَّ قَاَل قُْلُت  الشَّ

ه  اِْليَةَ نَ  ْعَت َعْبَد هللاَّ  يَْقَرأُ هَذ  َوالنَّهَار  إ َذا   . َواللَّْيل  إ َذا يَْغَشى  } َعْم أَنَا فَقَاَل َكْيَف َسم 

ْعتُهُ يَْقَرأُ َواللَّْيل  إ َذا يَْغَشى َوالنَّهَار    { تََجلَّى إ َذا تََجلَّى َوالذََّكر  َواْْلُْنثَى قَاَل  قَاَل قُْلُت َسم 

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم يَْقَرُؤهَا َوهَُؤََلء  يُر يُدوَن أَْن  ْعُت َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ َوأَنَا َوهللاَّ  هََكَذا َسم 

   . أَْقَرأَ َوَما َخلََق فَََل أُتَاب ُعهُمْ 

ةً أُ  26275 ثَنَا ُسْفيَاُن، َمرَّ ْخَرى َعْن َعْمٍرو، َعن  اْبن  أَب ي ُملَْيَكةَ، َعْن يَْعلَى ْبن  َحدَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَاَل أَْثقَُل  ، َعْن النَّب يِّ َصلَّى هللاَّ ْرَداء  ، َعْن أَب ي الدَّ ْرَداء  َمْملٍَك، َعْن أُمِّ الدَّ

يَزان  يَْوَم اْلق يَاَمة  ُخلٌُق َحَسنٌ     . َشْيٍء ف ي اْلم 

ثَنَا اْْلَْعَمُش، َعْن أَب ي َصال ٍح، َعْن َعطَاء  ْبن  يََساٍر،  26276 ثَنَا أَبُو ُمَعاو يَةَ، َحدَّ َحدَّ

ه  اِْليَة ،  ، قَاَل ُسئ َل َعْن هَذ  ْرَداء  ْصَر َعْن أَب ي الدَّ ْن أَْهل  م  ْشَرى لَهُْم اْلبُ  } َعْن َرُجٍل، م 

َرة   ْنيَا َوف ي اِْلخ  ْعُت أََحًدا َسأََل بَْعَد   { ف ي اْلَحيَاة  الدُّ فَقَاَل لَقَْد َسأَْلَت َعْن َشْيٍء َما َسم 

ال َحةُ يََراهَا  ْؤيَا الصَّ ُ َعلَْيه  َوَسلََّم فَقَاَل ه َي الرُّ َرُجٍل َسأََل َعْنهُ َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ُجُل اْلمُ  َرة  اْلَجنَّةُ الرَّ ْنيَا َوبُْشَراهُ ف ي اِْلخ     . ْسل ُم أَْو تَُرى لَهُ بُْشَراهُ ف ي اْلَحيَاة  الدُّ

، َعْن قَْيس  ْبن  َسْعٍد، َعْن  26277 يُّ اَن اْلقُْرُدوس  ثَنَا ه َشاُم ْبُن َحسَّ ثَنَا أَبُو ُمَعاو يَةَ، َحدَّ َحدَّ

ْرَدا ثَهُ َعْن أَب ي الدَّ ُ َعلَْيه  َوَسلََّم َعْن أَْمَوال  َرُجٍل، َحدَّ ، قَاَل ُسئ َل َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ ء 

ْلهُ قَاَل و قَاَل  ْن َغْير  َمْسأَلٍَة َوََل إ ْشَراٍف فَُكْلهُ َوتََموَّ ْنهَا م  ُ م  ْلطَان  فَقَاَل َما أَتَاَك هللاَّ السُّ

   . ْيهَا أَْو يُْشر ْف لَهَااْلَحَسُن ََل بَأَْس ب هَا َما لَْم يَْرَحْل إ لَ 

ُ َعْنهَا َي هللاَّ ْرَداء  َرض  يُث أُمِّ الدَّ   َحد 

ْعُت طَْلَحةَ ْبَن ُعبَْيد   26278 ثَنَا فَُضْيٌل يَْعن ي اْبَن َغْزَواَن، قَاَل َسم  ثَنَا اْبُن نَُمْيٍر، َحدَّ َحدَّ

، قَ  ْرَداء  ْعُت أُمَّ الدَّ ْعُت َرُسوَل هللاَّ  ْبن  َكر يٍز، قَاَل َسم  ، يَقُوُل َسم  ْرَداء  ْعُت أَبَا الدَّ الَْت َسم 

 َ يه  فََما َدَعا ْل  َخ  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم يَقُوُل إ نَّهُ يُْستََجاُب ل ْلَمْرء  ب ظَْهر  اْلَغْيب  ْل  يه  هللاَّ  َصلَّى هللاَّ خ 

ْثلٍ     . ب َدْعَوٍة إ َلَّ قَاَل اْلَملَُك َولََك ب م 

javascript:openquran(91,1,2)
javascript:openquran(91,1,2)
javascript:openquran(9,64,64)
javascript:openquran(9,64,64)
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF %D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF **/i3&n148&p1


15 
 

بَْير ، َعْن َصْفَواَن ْبن  َحدَّ  26279 ، َعْن أَب ي الزُّ ثَنَا يَز يُد ْبُن هَاُروَن، أَْخبََرنَا َعْبُد اْلَمل ك 

ْرَداء  فَقَالَْت لَهُ أَتُر يُد اْلحَ  ْرَداء  فَأَتَاهُْم فََوَجَد أُمَّ الدَّ جَّ اْلَعاَم َعْبد  هللاَّ ، َوَكانَْت، تَْحتَهُ أُمُّ الدَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم َكاَن يَقُوُل إ نَّ َدْعَوةَ  فَقَاَل نََعمْ  قَالَْت فَاْدُع لَنَا ب َخْيٍر فَإ نَّ النَّب يَّ َصلَّى هللاَّ

ي َخ  ٌل ب ه  ُكلََّما َدَعا ْل  ه  َملٌَك ُمَوكَّ ْنَد َرْأس  يه  ب ظَْهر  اْلَغْيب  ع  َخ  ه  اْلَمْرء  اْلُمْسل م  ُمْستََجابَةٌ ْل 

ثَن ي َعْن  ب َخْيٍر قَالَ  ْرَداء  فََحدَّ ْثٍل قَاَل فََخَرْجُت إ لَى السُّوق  فَلَق يُت أَبَا الدَّ يَن َولََك ب م  آم 

ْثل  َذل كَ  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم ب م     . النَّب يِّ َصلَّى هللاَّ

ُ َعْنهَا َي هللاَّ ْن َحد يث  أَْسَماَء اْبنَة  يَز يَد َرض    م 

ثَنَا ُسْفيَ  26280 ْعُت اْبَن أَب ي ُحَسْيٍن، َعْن َشْهر  َحدَّ اُن، قَاَل أَب ي َوقُر َئ َعلَى ُسْفيَاَن َسم 

ثَنَا ُسْفيَاُن، َعن  اْبن  أَب ي ُحَسْيٍن، َعْن َشْهر  ْبن   ْبن  َحْوَشٍب، َعْن أَْسَماَء ب ْنت  يَز يَد، َحدَّ

ُ عَ  بًاَحْوَشٍب، َعْن أَْسَماَء، أَنَّ النَّب يَّ َصلَّى هللاَّ    . لَْيه  َوَسلََّم قَاَل ََل تَْجَمْعَن ُجوًعا َوَكذ 

ْعُت أَْسَماَء ب ْنَت  26281 َع َشْهًرا، يَقُوُل َسم  ثَنَا ُسْفيَاُن، َعن  اْبن  أَب ي ُحَسْيٍن، َسم  َحدَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم يَز يَد، إ ْحَدى ن َساء  بَن ي َعْبد  اْْلَْشهَل  تَقُوُل َمرَّ ب نَا َرُسوُل هللاَّ  َصلَّ  ى هللاَّ

يَن فَقُْلنَا يَا َرُسوَل هللاَّ  َوَما كُ  م  ْفُر َونَْحُن ف ي ن ْسَوٍة فََسلََّم َعلَْينَا َوقَاَل إ يَّاُكنَّ َوُكْفَر اْلُمنَعَّ

يَن قَاَل لََعلَّ إ ْحَداُكنَّ أَْن تَطُوَل أَْيَمتُهَا بَْيَن أَبََوْيهَا َوتَْعنُسَ  م  ُ َعزَّ َوَجلَّ  اْلُمنَعَّ فَيَْرُزقَهَا هللاَّ

ْنهُ يَْوًما  ْنهُ َماًَل َوَولًَدا فَتَْغَضَب اْلَغْضبَةَ فََراَحْت تَقُوُل َما َرأَْيُت م  َزْوًجا َويَْرُزقَهَا م 

ةً َخْيًرا قَطُّ     . َخْيًرا قَطُّ َوقَاَل َمرَّ

ثَنَا ابْ  26282 ثَنَا اْلفَْضُل ْبُن ُدَكْيٍن، َحدَّ ٍر، َعْن َحدَّ د  ْبن  ُمهَاج  ُن أَب ي َغن يَّةَ، َعْن ُمَحمَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم يَقُوُل ََل  ْعُت َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ أَب يه ، َعْن أَْسَماَء ب ْنت  يَز يَد، قَالَْت َسم 

ا فَإ نَّ قَْتَل اْلَغْيل  يُْدر ُك اْلفَار َس فَيُ  ر ً ه  تَْقتُلُوا أَْوََلَدُكْم س     . َدْعث ُرهُ َعْن ظَْهر  فََرس 

، َعْن َشْهٍر، َعْن أَْسَماَء ب ْنت  يَز يَد،  26283 ثَنَا َداُوُد اْْلَْود يُّ ُد ْبُن ُعبَْيٍد، َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ َحدَّ

ُبَاي َعهُ فََدنَْوُت َوَعلَيَّ  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم ْل  ْن َذهٍَب  قَالَْت أَتَْيُت َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ َواَران  م  س 

َواٍر  ُ ب س  َرك  هللاَّ َواَرْين  يَا أَْسَماُء أََما تََخاف يَن أَْن يَُسوِّ ه َما فَقَاَل أَْلق ي السِّ يص  فَبَُصَر ب بَص 

ْن نَاٍر قَالَْت فَأَْلقَْيتُهَُما فََما أَْدر ي َمْن أََخَذهَُما    . م 

ُد ْبُن ُعبَْيدٍ  26284 ثَنَا ُمَحمَّ ، َعْن َشْهر  ْبن  َحدَّ ثَنَا َداُوُد يَْعن ي اْبَن يَز يَد اْْلَْود يَّ ، َحدَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم ََل يَْصلُُح  َحْوَشٍب، َعْن أَْسَماَء ب ْنت  يَز يَد، قَالَْت قَاَل َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

يُصهُ  ْن الذَّهَب  َشْيٌء َوََل بَص     . م 
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ثَنَا َوك   26285 ، َعْن َشْهر  ْبن  َحْوَشٍب، َعْن أَْسَماَء، قَالَْت َحدَّ يد  ثَنَا َعْبُد اْلَحم  يٌع، َحدَّ

ثَنَا ُمَحمَّ  ثَنَا َعْبد هللاَّ  َحدَّ ْرُعهُ َمْرهُونَةٌ َحدَّ ُ َعلَْيه  َوَسلََّم َود  ُد ْبُن تُُوفَِّي َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

يد   ثَنَا َعْبُد اْلَحم  اٍر َحدَّ ْبُن بَْهَراَم اْلفََزار يُّ َعْن َشْهر  ْبن  َحْوَشٍب َعْن أَْسَماَء ب ْنت  يَز يَد  بَكَّ

ْثلَهُ     . م 

ثَنَا َوك يٌع، َعْن ُسْفيَاَن، َعن  اْبن  أَب ي ُحَسْيٍن، َعْن َشْهٍر، َعْن أَْسَماَء، قَالَْت  26286 َحدَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلَّ  َم فَأُت َي ب لَبٍَن فَقَاَل أَتَْشَرب يَن قُْلَن ََل نَْشتَه يه  فَقَاَل ََل تَْجَمْعَن أَتَانَا النَّب يُّ َصلَّى هللاَّ

بًا َوُجوًعا    . َكذ 

ثَنَا يَز يُد ْبُن هَاُروَن، أَْخبََرنَا َجر يُر ْبُن َحاز ٍم، َعْن قَتَاَدةَ، َعْن َشْهر  ْبن   26287 َحدَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم ف ي بَْيت ه  فَقَاَل َحْوَشٍب، َعْن أَْسَماَء ب ْنت  يَز يدَ  ، قَالَْت ُكنَّا َمَع النَّب يِّ َصلَّى هللاَّ

َماُء ثُلَُث قَْطر هَا َوَحبََسْت اْْلَْرُض  ن يَن َحبََسْت السَّ ال  ب ثَََلث  س  إ َذا َكاَن قَْبَل ُخُروج  الدَّجَّ

نَةُ الثَّان   َماُء ثُلُثَْي قَْطر هَا َوَحبََسْت اْْلَْرُض ثُلُثَْي ثُلَُث نَبَات هَا فَإ َذا َكانَْت السَّ يَةُ َحبََسْت السَّ

َماُء قَْطَرهَا ُكلَّهُ َوَحبََسْت اْْلَْرُض نَبَاتَهَا ُكلَّ  نَةُ الثَّال ثَةُ َحبََسْت السَّ هُ نَبَات هَا فَإ َذا َكانَْت السَّ

يَة  أََرأَْيَت إ ْن  ْن أَهْل  اْلبَاد  ُجل  م  اُل ل لرَّ ْلٍف إ َلَّ هَلََك فَيَقُوُل الدَّجَّ فَََل يَْبقَى ُذو ُخف  َوََل ظ 

ظَاًما أَْسن َمتُهَا أَتَْعلَُم أَنِّي َربَُّك فَيَقُوُل نََعْم فَتََمثَُّل لَهُ  َخاًما ُضُروُعهَا ع  بََعْثُت إ ب لََك ض 

يَاط   ُجل  أََرأَْيَت إ ْن بََعْثُت أَبَاَك َواْبنََك َوَمْن الشَّ يُن َعلَى ُصوَرة  إ ب ل ه  فَيَتَّب ُعهُ َويَقُوُل ل لرَّ

يَن َعلَى ُصَور ه ْم فَيَتَّب عُ  يَاط  ْن أَْهل َك أَتَْعلَُم أَنِّي َربَُّك فَيَقُوُل نََعْم فَيَُمثُِّل لَهُ الشَّ هُ ثُمَّ تَْعر ُف م 

ُ َخَرَج َرسُ  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم َوبََكى أَْهُل اْلبَْيت  ثُمَّ َرَجَع َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ وُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ال  فََوهللاَّ   ْن الدَّجَّ  َعلَْيه  َوَسلََّم َونَْحُن نَْبك ي فَقَاَل َما يُْبك يُكْم فَقُْلُت يَا َرُسوَل هللاَّ  َما َذَكْرَت م 

ْن اْلُجوع  فََكْيَف نَْصنَُع يَْوَمئ ٍذ إ نَّ أَمَ  ينَهَا فََما تَْبلُُغ َحتَّى تََكاَد تَفَتَُّت م  ُن َعج  ةَ أَهْل ي لَتَْعج 

ن يَن َعْن الطََّعام  َوالشََّراب  يَْوَمئ ٍذ  ُ َعلَيْه  َوَسلََّم يَْكف ي اْلُمْؤم  فَقَاَل َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

يُجهُ التَّْكب يُر َوالتَّ  اُل َوأَنَا ف يُكْم فَأَنَا َحج  يُد ثُمَّ قَاَل ََل تَْبُكوا فَإ ْن يَْخُرْج الدَّجَّ ْسب يُح َوالتَّْحم 

ُ َخل يفَت ي َعلَى ُكلِّ ُمْسل مٍ     . َوإ ْن يَْخُرْج بَْعد ي فَاّلِلَّ

اُد ْبُن َسلََمةَ  26288 ثَنَا يَز يُد ْبُن هَاُروَن، أَْخبََرنَا َحمَّ ، َعْن ثَاب ٍت، َعْن َشْهر  ْبن  َحدَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم يَْقَرأُ إ نَّهُ  ْعُت َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ َحْوَشٍب، َعْن أَْسَماَء ب ْنت  يَز يَد، قَالَْت َسم 

ه ْم  يَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُس  َي الَّذ  بَاد  ْعتُهُ يَْقَرأُ يَا ع  َل َغْيَر َصال ٍح َوَسم  ْن َعم  ََل تَْقنَطُوا م 

يمُ  ح  يًعا َوََل يُبَال ي إ نَّهُ هَُو اْلَغفُوُر الرَّ نُوَب َجم  َ يَْغف ُر الذُّ    . َرْحَمة  هللاَّ  إ نَّ هللاَّ

، َعن  اْبن  ُخثَْيٍم،  26289 ْحَمن  ثَنَا َداُوُد ْبُن َعْبد  الرَّ ، َحدَّ ْحَمن  ْبُن َمْهد ي  ثَنَا َعْبُد الرَّ َحدَّ

ُ َعلَْيه  َعْن  َعْت َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ َشْهر  ْبن  َحْوَشٍب، َعْن أَْسَماَء ب ْنت  يَز يَد، أَنَّهَا َسم 

لُُكْم َعلَى أَْن تَتَابَُعوا ف ي اْلَكذ ب  َكَما يَتَتَابَُع  َوَسلََّم يَْخطُُب يَقُوُل أَيُّهَا النَّاُس َما يَْحم 

َصاٍل َرُجٌل َكَذَب َعلَى  اْلفََراُش ف ي النَّار  ُكلُّ  اْلَكذ ب  يُْكتَُب َعلَى اْبن  آَدَم إ َلَّ ثَََلَث خ 
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يَعة  َحْرٍب أَْو َرُجٌل َكَذَب بَْيَن اْمَرأَْين  ُمْسل َمْين   يَهَا أَْو َرُجٌل َكَذَب ف ي َخد  اْمَرأَت ه  ل يُْرض 

   . ل يُْصل َح بَْينَهَُما

زَّ  26290 ثَنَا َعْبُد الرَّ اق ، أَْخبََرنَا َمْعَمٌر، َعن  اْبن  ُخثَْيٍم، َعْن َشْهر  ْبن  َحْوَشٍب، َعْن َحدَّ

اُل ف ي اْْلَْرض   ُ َعلَْيه  َوَسلََّم يَْمُكُث الدَّجَّ أَْسَماَء ب ْنت  يَز يَد، قَالَْت قَاَل َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

نَةُ َكالشَّْهر  َوالشَّهْ  يَن َسنَةً السَّ َرام  أَْربَع  ُر َكاْلُجُمَعة  َواْلُجُمَعةُ َكاْليَْوم  َواْليَْوُم َكاْضط 

ْعفَة  ف ي النَّار      . السَّ

ثَنَا َشْهُر ْبُن َحْوَشٍب،  26291 ، قَاَل َحدَّ يد  ثَنَا َعْبُد اْلَحم  م  َحدَّ ٌم، هَُو اْبُن اْلقَاس  ثَنَا هَاش  َحدَّ

ثَْتن ي أَْسَماُء ب ْنُت يَز ي يَن قَاَل َحدَّ ُ َعلَْيه  َوَسلََّم َجَمَع ن َساَء اْلُمْسل م  َد، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

َك يَا َرُسوَل هللاَّ  فَقَاَل لَهَا َرُسوُل هللاَّ  َصلَّ  ى ل ْلبَْيَعة  فَقَالَْت لَهُ أَْسَماُء أَََل تَْحُسُر لَنَا َعْن يَد 

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم إ نِّي لَسْ  ُت أَُصاف ُح النَِّساَء َولَك ْن آُخُذ َعلَْيه نَّ َوف ي النَِّساء  َخالَةٌ لَهَا َعلَْيهَا هللاَّ

ه  هَلْ  ُ َعلَيْه  َوَسلََّم يَا هَذ  ْن َذهٍَب فَقَاَل لَهَا َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ ْن َذهٍَب َوَخَوات يُم م   قُْلبَان  م 

ُ يَ  ك  أَْن يَُحلِّيَك  هللاَّ َواَرْين  َوَخَوات يَم فَقَالَْت أَُعوُذ ب اّلِلَّ  يَا يَُسرُّ ْن َجْمر  َجهَنََّم س  ْوَم اْلق يَاَمة  م 

ثَْتن ي أَْسَماُء َوهللاَّ  يَا بُنَيَّ  ي َما َعلَْيك  فَطََرَحْتهُ فََحدَّ لَقَْد  نَب يَّ هللاَّ  قَالَْت قُْلُت يَا َخالَت ي اْطَرح 

نَّا أََحٌد إ لَْيه  قَالَْت أَْسَماُء فَقُْلُت يَا نَب يَّ طََرَحْتهُ فََما أَْدر ي مَ  ْن َمَكان ه  َوََل اْلتَفََت م  ْن لَقَطَهُ م 

هَا إ َذا لَْم تَُملَّْح لَهُ أَْو تََحلَّى لَهُ قَاَل نَب يُّ هللاَّ  َصلَّ  ْنَد َزْوج  ُ هللاَّ  إ نَّ إ ْحَداهُنَّ تَْصلَُف ع  ى هللاَّ

ٍة َعلَْيه  َوَسلَّ  ْن ف ضَّ َذ لَهَا ُجَمانَتَْين  م  ٍة َوتَتَّخ  ْن ف ضَّ َذ قُْرطَْين  م  َم َما َعلَى إ ْحَداُكنَّ أَْن تَتَّخ 

ْن َزْعفََراٍن فَإ َذا هَُو َكالذَّهَب  يَْبُرقُ  ل هَا ب َشْيٍء م     . فَتُْدر َجهُ بَْيَن أَنَام 

اق ، قَاَل اْبنُ  26292 زَّ ثَنَا َعْبُد الرَّ ْلم  ب أَْنفََع قَاَل أَب ي  َحدَّ ْن اْلع  ُجَرْيٍج إ نَّ َمْعَمًرا َشر َب م 

   . َوَماَت َمْعَمٌر َولَهُ ثََماٍن َوَخْمُسوَن َسنَةً 

ثَْتن ي  26293 ثَن ي َشْهُر ْبُن َحْوَشٍب، قَاَل َحدَّ ، َحدَّ يد  ثَنَا َعْبُد اْلَحم  ثَنَا أَبُو النَّْضر ، َحدَّ َحدَّ

يهَا اْلَخْيُر أَْسَماُء ب نْ  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَاَل اْلَخْيُل ف ي نََواص  ُت يَز يَد، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ةً ف ي َسب يل  هللاَّ  َوأَْنفََق َعلَْيهَا اْحت َسابًا ف ي  َمْعقُوٌد أَبًَدا إ لَى يَْوم  اْلق يَاَمة  فََمْن َربَطَهَا ُعدَّ

يَّهَا َوظََمأَهَا َوأَْرَواثَهَا َوأَْبَوالَهَا فَََلٌح ف ي َمَواز ين ه  يَْوَم َسب يل  هللاَّ  فَإ   بََعهَا َوُجوَعهَا َور  نَّ ش 

بََعهَا َوُجوَعهَا َور يَّهَا َوَظَمأَهَا  اْلق يَاَمة  َوَمْن َربَطَهَا ر يَاًء َوُسْمَعةً َوفََرًحا َوَمَرًحا فَإ نَّ ش 

   . هَا ُخْسَراٌن ف ي َمَواز ين ه  يَْوَم اْلق يَاَمة  َوأَْرَواثَهَا َوأَْبَوالَ 

يَةَ يَْعن ي َشْيبَاَن، َعْن لَْيٍث، َعْن َشْهر  ْبن   26294 ثَنَا أَبُو ُمَعاو  ثَنَا أَبُو النَّْضر ، َحدَّ َحدَّ

َذةٌ ب ز َمام  اْلَعْضبَاء   نَاقَة  َرُسول  هللاَّ  َصلَّى  َحْوَشٍب، َعْن أَْسَماَء ب ْنت  يَز يَد، قَالَْت إ نِّي َِلخ 

ْن ث قَل هَا تَُدقُّ ب َعُضد  النَّاقَة   ُ َعلَْيه  َوَسلََّم إ ْذ أُْنز لَْت َعلَْيه  اْلَمائ َدةُ ُكلُّهَا فََكاَدْت م     . هللاَّ
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ثَنَا أَبُو النَّْضر ، َوَحَسُن ْبُن ُموَسى، قَاََل ثَنَا َشْيبَاُن، َعْن لَْيٍث،  26295 َعْن َشْهٍر، َحدَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم ب َشَراٍب فََداَر َعلَى اْلقَْوم   َعْن أَْسَماَء ب ْنت  يَز يَد، قَالَْت أُت َي النَّب يُّ َصلَّى هللاَّ

ُر َويَ  ا بَلََغهُ قَاَل لَهُ اْشَرْب فَق يَل يَا َرُسوَل هللاَّ  إ نَّهُ لَْيَس يُْفط  ُصوُم َوف يه ْم َرُجٌل َصائ ٌم فَلَمَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم ََل َصاَم َمْن َصاَم اْْلَبَدَ  ْهَر فَقَاَل يَْعن ي َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ    . الدَّ

، قَاَل ثَنَا ه َشاٌم، َعْن يَْحيَى، َعْن  26296 َمد  ٍر، َعْن ه َشاٍم، َوَعْبُد الصَّ ثَنَا أَبُو َعام  َحدَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَاَل َمْحُمود  ْبن  َعْمٍرو، أَنَّ أَسْ  ثَْتهُ أَنَّ َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ َماَء ب ْنَت يَز يَد، َحدَّ

ْن النَّار  يَْوَم اْلق يَاَمة  َوأَيُّمَ  ْثلُهَا م  َل ف ي ُعنُق هَا م  ْن َذهٍَب ُجع  ا أَيَُّما اْمَرأٍَة تََحلَّْت ق ََلَدةً م 

ْن النَّار  يَْوَم اْلق يَاَمة  قَاَل  اْمَرأٍَة َجَعلَْت ف ي أُُذن هَا ْثلُهَا م  َل ف ي أُُذن هَا م  ْن َذهٍَب ُجع  ُخْرَصةً م 

يث ه  قَاَل ثَنَا َمْحُموُد ْبُن َعْمٍرو قَاَل َوأَيَُّما اْمَرأٍَة َجَعلَْت ف ي أُُذن هَا  َمد  ف ي َحد  َعْبُد الصَّ

ْن النَّ  ْثلُهُ م  َل ف ي أُُذن هَا م     . ار  يَْوَم اْلق يَاَمة  ُخْرًصا ُجع 

ْعُت َشْهَر ْبَن َحْوَشٍب،  26297 اُج، قَاَل َسم  ثَنَا َحْفٌص السَّرَّ ، َحدَّ َمد  ثَنَا َعْبُد الصَّ َحدَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم َمَع النِّسَ  ُث َعْن أَْسَماَء ب ْنت  يَز يَد، أَنَّهَا َكانَْت تَْحُضُر النَّب يَّ َصلَّى هللاَّ اء  يَُحدِّ

ْن َذهٍَب فَقَاَل لَهَا  َواَران  م  ُ َعلَيْه  َوَسلََّم اْمَرأَةً َعلَْيهَا س  فَأَْبَصَر َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ْن نَاٍر قَالَْت فَأَْخَرَجْتهُ قَالَْت أَْسَماُء فََوهللاَّ  َما أَْدر ي  َواَرْين  م  ُ س  َرك  هللاَّ ك  أَْن يَُسوِّ أَيَُسرُّ

   . َزَعْتهُ أَْم أَنَا نََزْعتُهُ أَه َي نَ 

اق ، أَْخبََرنَا َمْعَمٌر، َعْن قَتَاَدةَ، َعْن َشْهر  ْبن  َحْوَشٍب، َعْن  26298 زَّ ثَنَا َعْبُد الرَّ َحدَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم ف ي بَ  ْيت ي فََذَكَر أَْسَماَء ب ْنت  يَز يَد اْْلَْنَصار يَّة ، قَالَْت َكاَن َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

َماُء ثُلَُث قَْطر هَا َواْْلَْرُض ثُلَُث  ُك السَّ ن يَن َسنَةٌ تُْمس  اَل فَقَاَل إ نَّ بَْيَن يََدْيه  ثَََلَث س  الدَّجَّ

كُ  َماُء ثُلُثَْي قَْطر هَا َواْْلَْرُض ثُلُثَْي نَبَات هَا َوالثَّال ثَةُ تُْمس  ُك السَّ َماُء  نَبَات هَا َوالثَّان يَةُ تُْمس  السَّ

ْن اْلبَهَائ م  إ َلَّ  ْلٍف م  ْرٍس َوََل َذاُت ظ  قَْطَرهَا ُكلَّهُ َواْْلَْرُض نَبَاتَهَا ُكلَّهُ فَََل يَْبقَى َذاُت ض 

تَْعلَُم  هَلََكْت َوإ نَّ أََشدَّ ف ْتنَت ه  أَْن يَأْت َي اْْلَْعَراب يَّ فَيَقُوَل أََرأَْيَت إ ْن أَْحيَْيُت لََك إ ب لََك أَلَْستَ 

يُن لَهُ نَْحَو إ ب ل ه  َكأَْحَسن  َما تَُكوُن ُضُروُعهَا  يَاط  أَنِّي َربَُّك قَاَل فَيَقُوُل بَلَى فَتََمثََّل الشَّ

ُجَل قَْد َماَت أَُخوهُ َوَماَت أَبُوهُ فَيَقُوُل أََرأَْيَت إ ْن أَْحيَْيُت  ه  أَْسن َمةً قَاَل َويَأْت ي الرَّ َوأَْعظَم 

يُن نَْحَو لََك  يَاط  أَبَاَك َوأَْحيَْيُت لََك أََخاَك أَلَْسَت تَْعلَُم أَنِّي َربَُّك فَيَقُوُل بَلَى فَتََمثََّل لَهُ الشَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم ل َحاَجٍة ثُمَّ َرَجَع قَالَتْ  يه  قَالَْت ثُمَّ َخَرَج َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ  أَب يه  َونَْحَو أَخ 

ثَهُْم ب ه  قَالَْت فَأََخَذ ب لُْجَمتَي  اْلبَاب  َوقَاَل َمْهيَْم أَْسَماُء قَالَْت َواْلقَوْ  ا َحدَّ مَّ ُم ف ي اْهت َماٍم َوَغم  م 

ال  قَاَل َوإ ْن يَْخُرْج َوأَنَا َحيٌّ فَأَنَا َحج   ْكر  الدَّجَّ  يُجهُ قُْلُت يَا َرُسوَل هللاَّ  لَقَْد َخلَْعَت أَْفئ َدتَنَا ب ذ 

ُن  ٍن قَالَْت أَْسَماُء يَا َرُسوَل هللاَّ  إ نَّا َوهللاَّ  لَنَْعج  َوإ َلَّ فَإ نَّ َربِّي َخل يفَت ي َعلَى ُكلِّ ُمْؤم 

ْم َما يَْجز ي أَْهَل  ن يَن يَْوَمئ ٍذ قَاَل يَْجز يه  ينَتَنَا فََما نَْختَب ُزهَا َحتَّى نَُجوَع فََكْيَف ب اْلُمْؤم  َعج 

َماء   يد  قَاَل ثَنَا َشْهٌر قَاَل السَّ ٌم قَاَل ثَنَا َعْبُد اْلَحم  ثَنَا هَاش  ْن التَّْسب يح  َوالتَّْقد يس  َحدَّ م 

ةً  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم َجلََس َمْجل ًسا َمرَّ ثَْتن ي أَْسَماُء ب ْنُت يَز يَد أَنَّ َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ َوَحدَّ
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ثُهُْم َعْن أَْعَور   ال  فََذَكَر نَْحَوهُ َوَزاَد ف يه  فَقَاَل َمْهيَْم َوَكانَْت َكل َمةُ َرُسول  هللاَّ  يَُحدِّ الدَّجَّ

ي  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم إ َذا َسأََل َعْن َشْيٍء يَقُوُل َمْهيَْم َوَزاَد ف يه  فََمْن َحَضَر َمْجل س  َصلَّى هللاَّ

نْ  اه ُد م  َع قَْول ي فَْليُبَلِّْغ الشَّ يٌح لَْيَس ب أَْعَوَر َوَسم  َ َعزَّ َوَجلَّ َصح  ُكْم اْلَغائ َب َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ

ٍن َكات ٍب  اَل أَْعَوُر َمْمُسوُح اْلَعْين  بَْيَن َعْينَْيه  َمْكتُوٌب َكاف ٌر يَْقَرُؤهُ ُكلُّ ُمْؤم  َوأَنَّ الدَّجَّ

   . َوَغْير  َكات بٍ 

ثَنَا يَز يُد ْبُن هَارُ  26299 يُل يَْعن ي اْبَن أَب ي َخال ٍد، َعْن َحدَّ وَن، قَاَل أَْخبََرنَا إ ْسَماع 

يَد ْبن  َسَكٍن قَالَْت  ْن اْْلَْنَصار  يُقَاُل لَهَا أَْسَماُء ب ْنُت يَز  ٍد، َعن  اْمَرأٍَة، م  إ ْسَحاَق ْبن  َراش 

هُ فَقَاَل النَّب   ا تُُوفَِّي َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ َصاَحْت أُمُّ ُ َعلَْيه  َوَسلََّم أَََل يَْرفَأُ َدْمُعك  لَمَّ يُّ َصلَّى هللاَّ

ُ لَهُ َواْهتَزَّ لَهُ اْلَعْرشُ  َك هللاَّ ُل َمْن َضح     . َويَْذهَُب ُحْزنُك  فَإ نَّ اْبنَك  أَوَّ

يُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن ثَا 26300 ثَن ي إ ْسَماع  ثَنَا هَْيثَُم ْبُن َخار َجةَ، قَاَل َحدَّ ب ت  ْبن  َحدَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَاَل  ، َعْن ُمَجاه ٍد، َعْن أَْسَماَء ب ْنت  يَز يَد، َعْن النَّب يِّ َصلَّى هللاَّ اْلَعْجََلن 

   . اْلَعق يقَةُ َعْن اْلُغََلم  َشاتَان  ُمَكافَأَتَان  َوَعْن اْلَجار يَة  َشاةٌ 

، قَاَل ثَنَا 26301 َمد  ثَنَا َعْبُد الصَّ ثَْتن ي  َحدَّ ْعُت َشْهًرا، يَقُوُل َحدَّ اُج، قَاَل َسم  َحْفٌص السَّرَّ

َجاُل َوالنَِّساءُ  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم َوالرِّ ْنَد َرُسول  هللاَّ  َصلَّى هللاَّ  أَْسَماُء ب ْنُت يَز يَد، أَنَّهَا َكانَْت ع 

ْنَدهُ فَقَاَل لََعلَّ َرُجًَل يَقُوُل َما يَْفَعُل ب   هَا قُُعوٌد ع  أَْهل ه  َولََعلَّ اْمَرأَةً تُْخب ُر ب َما فََعلَْت َمَع َزْوج 

ْفَعلُوا فَإ نََّما فَأََرمَّ اْلقَْوُم فَقُْلُت إ ي َوهللاَّ  يَا َرُسوَل هللاَّ  إ نَّهُنَّ لَيَقُْلَن َوإ نَّهُْم لَيَْفَعلُوَن قَاَل فَََل تَ 

ْثُل الشَّْيطَان  لَق َي َشْيطَانَ  يَهَا َوالنَّاُس يَْنظُُرونَ َذل َك م     . ةً ف ي طَر يٍق فََغش 

، قَاَل ثَنَا ه َشاٌم، َوَعْبُد اْلَوهَّاب ، قَاَل أَْخبََرنَا ه َشاٌم، َعْن  26302 م  ثَنَا أَْزهَُر ْبُن اْلقَاس  َحدَّ

ثَْتهُ أَنَّ النَّب يَّ يَْحيَى ْبن  أَب ي َكث يٍر، َعْن َمْحُمود  ْبن  َعْمٍرو، أَنَّ أَْسَماَء ب ْنَت يَز   يَد، َحدَّ

نْ  ْثلُهَا م  َل ف ي ُعنُق هَا م  ْن َذهٍَب ُجع  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَاَل أَيَُّما اْمَرأٍَة تََحلَّْت ق ََلَدةً م   َصلَّى هللاَّ

ْن َذهٍَب جُ  ْثلُهُ النَّار  يَْوَم اْلق يَاَمة  َوأَيَُّما اْمَرأٍَة َجَعلَْت ف ي أُُذن هَا ُخْرًصا م  َل ف ي أُُذن هَا م  ع 

   . يَْوَم اْلق يَاَمة  

ر ، َمْولَى  26303 اُد ْبُن َخال ٍد، قَاَل ثَنَا ُمَعاو يَةُ يَْعن ي اْبَن َصال ٍح، َعن  اْلُمهَاج  ثَنَا َحمَّ َحدَّ

يَد، تَقُولُ  ْعُت أَْسَماَء ب ْنَت يَز  ْعُت النَّب يَّ َصلَّى  أَْسَماَء ب ْنت  يَز يَد اْْلَْنَصار يَّة  قَاَل َسم  َسم 

ه  إ نَّهُ لَيُْدر ُك اْلفَا ي ب يَد  ا فََوالَّذ ي نَْفس  ر ً ُ َعلَْيه  َوَسلََّم يَقُوُل ََل تَْقتُلُوا أَْوََلَدُكْم س  ر َس هللاَّ

ُجُل اْمَرأَتَهُ َوه َي تُ  يلَةُ يَأْت ي الرَّ عُ فَيَُدْعث ُرهُ قَالَْت قُْلُت َما يَْعن ي قَاَل اْلغ     . ْرض 

ْعُت  26304 ثَنَا َعل يُّ ْبُن ُمْسل ٍم، قَاَل ثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرٍب، قَاَل َسم  ثَنَا َعْبد هللاَّ ، َحدَّ َحدَّ

َماء  َشْيءٌ  لُوَن أَْن لَْيَس ف ي السَّ يَّةَ، فَقَاَل إ نََّما يَُحاو  اَد ْبَن َزْيٍد، َوَذَكَر اْلَجْهم     . َحمَّ
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ثَن ي َشْهُر ْبُن َحْوَشٍب، قَاَل َحدَّ  26305 ، قَاَل َحدَّ يد  ثَن ي َعْبُد اْلَحم  ٌم، قَاَل َحدَّ ثَنَا هَاش 

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم تُُوفَِّي يَْوَم تُُوفَِّي َود   ثَْتن ي أَْسَماُء ب ْنُت يَز يَد، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ ْرُعهُ َحدَّ

ْنَد َرُجٍل م   يرٍ َمْرهُونَةٌ ع  ْن َشع     . ْن اْليَهُود  ب َوْسٍق م 

ثَْتن ي أَْسَماُء ب ْنُت  26306 ، قَاَل ثَنَا َشْهٌر، قَاَل َحدَّ يد  ٌم، قَاَل ثَنَا َعْبُد اْلَحم  ثَنَا هَاش  َحدَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم  ، َكاَن يَْخُدُم النَّب يَّ َصلَّى هللاَّ فَار يَّ ْدَمت ه  يَز يَد، أَنَّ أَبَا َذر  اْلغ  ْن خ  فَإ َذا فََرَغ م 

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم  ُع ف يه  فََدَخَل َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ د  فََكاَن هَُو بَْيتُهُ يَْضطَج  آَوى إ لَى اْلَمْسج 

د  فَنََكتَهُ َرُسوُل هللاَّ   ًَل ف ي اْلَمْسج  َد لَْيلَةً فََوَجَد أَبَا َذر  نَائ ًما ُمْنَجد  ُ َعلَْيه   اْلَمْسج  َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم أَََل أََراَك  َوَسلََّم ب ر ْجل ه  َحتَّى اْستََوى َجال ًسا فَقَاَل لَهُ َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ْن بَْيٍت َغْيُرهُ فََجلََس إ لَ  ْيه  َرُسوُل هللاَّ  نَائ ًما قَاَل أَبُو َذر  يَا َرُسوَل هللاَّ  فَأَْيَن أَنَاُم هَْل ل ي م 

ام  فَإ نَّ  ْنهُ قَاَل إ َذْن أَلَْحَق ب الشَّ ُ َعلَْيه  َوَسلََّم فَقَاَل لَهُ َكْيَف أَْنَت إ َذا أَْخَرُجوَك م   َصلَّى هللاَّ

ْن أَْهل هَا قَ  اَم أَْرُض اْله ْجَرة  َوأَْرُض اْلَمْحَشر  َوأَْرُض اْْلَْنب يَاء  فَأَُكوُن َرُجًَل م  اَل لَهُ الشَّ

ل ي قَاَل لَهُ  َع إ لَْيه  فَيَُكوَن هَُو بَْيت ي َوَمْنز  ام  قَاَل إ َذْن أَْرج  ْن الشَّ َكْيَف أَْنَت إ َذا أَْخَرُجوَك م 

ْنهُ الثَّان يَةَ قَاَل إ َذْن آُخَذ َسْيف ي فَأُقَات َل َعنِّي َحتَّى أَُموَت قَاَل  َكْيَف أَْنَت إ َذا أَْخَرُجوَك م 

ْن َذل َك فََكشَّ  ه  قَاَل أَُدلَُّك َعلَى َخْيٍر م  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم فَأَْثبَتَهُ ب يَد  قَاَل َر إ لَْيه  َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم تَْنقَاُد لَهُْم  ي يَا نَب يَّ هللاَّ  قَاَل َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ َحْيُث بَلَى ب أَب ي أَْنَت َوأُمِّ

   . قَاُدوَك َوتَْنَساُق لَهُْم َحْيُث َساقُوَك َحتَّى تَْلقَان ي َوأَْنَت َعلَى َذل كَ 

ْعُت أَْسَماَء ب ْنَت  26307 ثَن ي َشْهٌر، قَاَل َسم  ، قَاَل َحدَّ يد  ٌم، قَاَل ثَنَا َعْبُد اْلَحم  ثَنَا هَاش  َحدَّ

ُث َزَعَمْت أَ  د  يَز يَد اْْلَْنَصار يَّةَ، تَُحدِّ ُ َعلَْيه  َوَسلََّم َمرَّ ف ي اْلَمْسج  نَّ َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ه  إ لَْيه نَّ ب السَََّلم  قَاَل إ يَّاُكنَّ َوُكْفَراَن اْلُمنَعَّ  ْن النَِّساء  قُُعوٌد فَأَْلَوى ب يَد  يَن يَْوًما َوُعْصبَةٌ م  م 

يَن قَالَتْ  م  ْن ُكْفَران   إ يَّاُكنَّ َوُكْفَراَن اْلُمنَعَّ إ ْحَداهُنَّ يَا َرُسوَل هللاَّ  أَُعوُذ ب اّلِلَّ  يَا نَب يَّ هللاَّ  م 

ُ اْلبَْعَل َويُف   ُجهَا هللاَّ يُدهَا هللاَّ  قَاَل بَلَى إ نَّ إ ْحَداُكنَّ تَطُوُل أَْيَمتُهَا َويَطُوُل تَْعن يُسهَا ثُمَّ يَُزوِّ

ةَ اْلَعْين  ثُمَّ  ْن اْلَولََد َوقُرَّ ْنهُ َساَعةَ َخْيٍر قَطُّ فََذل َك م  ُم ب اّلِلَّ  َما َرأَْت م  تَْغَضُب اْلَغْضبَةَ فَتُْقس 

ينَ  م  ْن ُكْفَران  اْلُمنَعَّ    . ُكْفَران  ن َعم  هللاَّ  َعزَّ َوَجلَّ َوَذل َك م 

يَرة ، َوَعل يُّ ْبُن َعيَّاٍش، قَاََل ثَنَا ُمحَ  26308 ثَنَا أَبُو اْلُمغ  ثَن ي َحدَّ ٍر، قَاَل َحدَّ ُد ْبُن ُمهَاج  مَّ

 ُ ْعُت َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ أَب ي، َعْن أَْسَماَء ب ْنت  يَز يَد ْبن  َسَكٍن اْْلَْنَصار يَّة ، قَالَْت َسم 

ا فَإ نَّ اْلَغْيَل يُْدر ُك اْلفَار سَ  ر ً ْن فَْوق   َعلَْيه  َوَسلََّم يَقُوُل ََل تَْقتُلُوا أَْوََلَدُكْم س  فَيَُدْعث ُرهُ م 

ُ َعلَْيه  َوَسلَّ  ه  قَاَل َعل يٌّ أَْسَماُء ب ْنُت يَز يَد اْْلَْنَصار يَّةُ قَالَْت قَاَل َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ َم فََرس 

ْثلَهُ     . فََذَكَر م 

ثَن ي عَ  26309 ، أَْخبََرنَا ُشَعْيٌب، قَاَل َحدَّ ثَنَا أَبُو اْليََمان  ْبُد هللاَّ  ْبُن أَب ي ُحَسْيٍن، قَاَل َحدَّ

، إ ْحَدى ن َساء  بَن ي َعْبد  اْْلَْشهَل   ثَن ي َشْهُر ْبُن َحْوَشٍب، أَنَّ أَْسَماَء ب ْنَت يَز يَد ْبن  السََّكن  َحدَّ
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بَْت إ لَْيه  طََعاًما فَقَاَل ََل أَْشتَه يه  فَقَالَْت إ نِّي قَيَّْنُت َعائ َشةَ ل َرُسول  هللاَّ   َدَخَل َعلَْيهَا يَْوًما فَقَرَّ

ْلَوت هَا فََجاَء فََجلََس إ لَى َجْنب هَا فَأُت َي ب ُعسِّ  ْئتُهُ فََدَعْوتُهُ ل ج  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم ثُمَّ ج  لَبٍَن  َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم فََخفََضْت رَ  ْأَسهَا َواْستَْحيَا قَالَْت أَْسَماُء فََشر َب ثُمَّ نَاَولَهَا النَّب يُّ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَالَْت فَأََخَذْت فََشر بَْت شَ  ْن يَد  النَّب يِّ َصلَّى هللاَّ ْيئًا فَاْنتَهَْرتُهَا َوقُْلُت لَهَا ُخذ ي م 

ي ت ْربَك  قَالَتْ  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم أَْعط  أَْسَماُء فَقُْلُت يَا َرُسوَل هللاَّ  بَْل  ثُمَّ قَاَل لَهَا النَّب يُّ َصلَّى هللاَّ

ْنهُ ثُمَّ نَاَولَن يه  قَالَْت فََجلَْسُت ثُمَّ  َك فَأََخَذهُ فََشر َب م  ْن يَد  ْلن يه  م  ْنهُ ثُمَّ نَاو   ُخْذهُ فَاْشَرْب م 

ي ُص  يُرهُ َوأَْتبَُعهُ ب َشفَتَيَّ ْل  ْنهُ َمْشَرَب النَّب يِّ َصلَّى َوَضْعتُهُ َعلَى ُرْكبَت ي ثُمَّ طَف ْقُت أُد  َب م 

 ُ ل يه نَّ فَقُْلَن ََل نَْشتَه يه  فَقَاَل النَّب يُّ َصلَّى هللاَّ ْند ي نَاو  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم ثُمَّ قَاَل ل ن ْسَوٍة ع   َعلَْيه  هللاَّ

بًا فَهَْل أَْنت  ُمْنتَه يَةٌ أَْن تَقُو ْه ََل َوَسلََّم ََل تَْجَمْعَن ُجوًعا َوَكذ  ل ي ََل أَْشتَه يه  فَقُْلُت أَْي أُمَّ

   . أَُعوُد أَبًَدا

ثَنَا إ ْسَحاُق ْبُن يُوُسَف، قَاَل أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن، َعْن لَْيٍث، َعْن َشْهر  ْبن   26310 َحدَّ

ُ َعلَْيه  َحْوَشٍب، َعْن أَْسَماَء ب ْنت  يَز يَد، قَالَْت نََزلَْت ُسوَرةُ اْلَمائ َدة  َعلَى النَّ  ب يِّ َصلَّى هللاَّ

ُر النَّاقَةَ  ْن ث قَل هَا لَتَْكس  يًعا إ ْن َكاَدْت م     . َوَسلََّم َجم 

يد  ْبُن بَْهَراَم، َعْن َشْهر  ْبن  َحْوَشٍب، َعْن أَْسَماَء  26311 ثَنَا َعْبُد اْلَحم  ثَنَا َوك يٌع، َحدَّ َحدَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم َمْن اْرتَبَطَ فََرًسا ف ي َسب يل  هللاَّ  ب ْنت  يَز يَد، قَالَْت قَاَل َرُسوُل هللاَّ    َصلَّى هللاَّ

يَزان ه  يَْوَم  بَُعهُ َوُجوُعهُ َور يُّهُ َوظََمُؤهُ َوبَْولُهُ َوَرْوثُهُ ف ي م  َوأَْنفََق َعلَْيه  اْحت َسابًا َكاَن ش 

يَزان ه  يَْوَم اْلق يَاَمة  اْلق يَاَمة  َوَمْن اْرتَبَطَ فََرًسا ر يَاًء َوُسمْ     . َعةً َكاَن َذل َك ُخْسَرانًا ف ي م 

يد  ْبُن بَْهَراَم، َعْن َشْهر  ْبن  َحْوَشٍب، َعْن أَْسَماَء  26312 ثَنَا َعْبُد اْلَحم  ثَنَا َوك يٌع، َحدَّ َحدَّ

ُ َعلَْيه  َوسَ     . لََّم إ نِّي لَْسُت أَُصاف ُح النَِّساءَ ب ْنت  يَز يَد، قَالَْت قَاَل َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

، َعْن َشْهر  ْبن   26313 اُد ْبُن َسلََمةَ، َعْن ثَاب ٍت اْلبُنَان يِّ ثَنَا َحمَّ اٌج، َحدَّ ثَنَا َحجَّ َحدَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلَّ  ْعُت َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ َم يَْقَرأُ إ نَّهُ َحْوَشٍب، َعْن أَْسَماَء ب ْنت  يَز يَد، قَالَْت َسم 

َل َغْيَر َصال حٍ     . َعم 

، َعْن  26314 اٌد يَْعن ي اْبَن َسلََمةَ، َعْن ثَاب ٍت اْلبُنَان يِّ ثَنَا َحمَّ ٍد، َحدَّ اُج ْبُن ُمَحمَّ ثَنَا َحجَّ َحدَّ

 ُ ْعُت النَّب يَّ َصلَّى هللاَّ  َعلَْيه  َوَسلََّم يَْقَرأُ َشْهر  ْبن  َحْوَشٍب، َعْن أَْسَماَء ب ْنت  يَز يَد، قَالَْت َسم 

نُوَب  َ يَْغف ُر الذُّ ْن َرْحَمة  هللاَّ  إ نَّ هللاَّ ه ْم ََل تَْقنَطُوا م  يَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُس  َي الَّذ  بَاد  يَا ع 

يمُ  ح  يًعا َوََل يُبَال ي إ نَّهُ هَُو اْلَغفُوُر الرَّ    . َجم 

اق   26315 زَّ ثَنَا َعْبُد الرَّ ، أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن، َعْن َعْبد  هللاَّ  ْبن  ُعْثَماَن ْبن  ُخثَْيٍم، َعْن َحدَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَاَل ََل يَْصلُُح  َشْهر  ْبن  َحْوَشٍب، َعْن أَْسَماَء ب ْنت  يَز يَد، َعْن النَّب يِّ َصلَّى هللاَّ
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ُجل  َمَع امْ  ُب الرَّ ُب إ َلَّ ف ي ثَََلٍث َكذ  ٌب ف ي اْلَحْرب  فَإ نَّ اْلَكذ  َرأَت ه  ل تَْرَضى َعْنهُ أَْو َكذ 

ٌب ف ي إ ْصََلٍح بَْيَن النَّاس      . اْلَحْرَب َخْدَعةٌ أَْو َكذ 

، َعْن َشْهر  ْبن   26316 اق ، أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن، َعن  اْبن  أَب ي اْلُحَسْين  زَّ ثَنَا َعْبُد الرَّ َحدَّ

ب ْنت  يَز يَد، قَالَْت ُكنَّا ف يَمْن َجهََّز َعائ َشةَ َوَزفَّهَا قَالَْت فََعَرَض َعلَْينَا  َحْوَشٍب، َعْن أَْسَماءَ 

ُ َعلَْيه  َوَسلَّ  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم لَبَنًا فَقُْلنَا ََل نُر يُدهُ فَقَاَل النَّب يُّ َصلَّى هللاَّ َم ََل النَّب يُّ َصلَّى هللاَّ

بً     . اتَْجَمْعَن ُجوًعا َوَكذ 

اق ، أَْخبََرنَا َمْعَمٌر، َعن  اْبن  ُخثَْيٍم، َعْن َشْهر  ْبن  َحْوَشٍب، َعْن  26317 زَّ ثَنَا َعْبُد الرَّ َحدَّ

يَار ُكْم قَالُوا بَ  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَاَل أَََل أُْخب ُرُكْم ب خ  لَى يَا أَْسَماَء ب ْنت  يَز يَد، أَنَّ النَّب يَّ َصلَّى هللاَّ

اُءوَن َرسُ  َرار ُكْم اْلَمشَّ ُ تََعالَى ثُمَّ قَاَل أَََل أُْخب ُرُكْم ب ش  يَن إ َذا ُرُءوا ُذك َر هللاَّ وَل هللاَّ  قَاَل الَّذ 

بَّة  اْلبَاُغوَن ل ْلبَُرآء  اْلَعنَتَ  ُدوَن بَْيَن اْْلَح  يَمة  اْلُمْفس     . ب النَّم 

اق ، أَْخبَ  26318 زَّ ثَنَا َعْبُد الرَّ َرنَا َمْعَمٌر، َعن  اْبن  ُخثَْيٍم، َعْن َشْهر  ْبن  َحْوَشٍب، َعْن َحدَّ

اُل ف ي اْْلَْرض   ُ َعلَْيه  َوَسلََّم يَْمُكُث الدَّجَّ أَْسَماَء ب ْنت  يَز يَد، قَالَْت قَاَل النَّب يُّ َصلَّى هللاَّ

ْهُر َكاْلُجُمَعة   نَةُ َكالشَّْهر  َوالشَّ يَن َسنَةً السَّ َرام   أَْربَع  َواْلُجُمَعةُ َكاْليَْوم  َواْليَْوُم َكاْضط 

َعفَة  ف ي النَّار      . السَّ

ٍم، قَاَل أَْخبََرن ي َعْبُد هللاَّ  ْبُن ُعْثَماَن ْبن  ُخثَْيٍم، َعْن َشْهر   26319 ثَنَا َعل يُّ ْبُن َعاص  َحدَّ

ُ َعلَْيه  ْبن  َحْوَشٍب، َعْن أَْسَماَء ب ْنت  يَز يَد اْْلَْنَصار يَّة   ، قَالَْت قَاَل َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ُ تََعالَى أَ  يَن إ َذا ُرُءوا ُذك َر هللاَّ يَاُرُكْم الَّذ  يَار ُكْم قَالُوا بَلَى قَاَل فَخ  ََل َوَسلََّم أَََل أُْخب ُرُكْم ب خ 

َراُرُكْم اْلُمْفس   َرار ُكْم قَالُوا بَلَى قَاَل فَش  يَمة  أُْخب ُرُكْم ب ش  اُءوَن ب النَّم  بَّة  اْلَمشَّ ُدوَن بَْيَن اْْلَح 

   . اْلبَاُغوَن اْلبَُرآَء اْلَعنَتَ 

، َعْن َشْهر  ْبن   26320 يُّ ثَنَا َعْبُد اْلَوهَّاب  ْبُن َعطَاٍء، أَْخبََرنَا َعْبُد اْلَجل يل  اْلقَْيس  َحدَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَالَْت فَبَْينََما أَنَا َحْوَشٍب، أَنَّ أَْسَماَء ب ْنَت يَز يَد، َكانَْت تَ  ْخُدُم النَّب يَّ َصلَّى هللاَّ

ْن َذهٍَب فَقَاَل لَهَا النَّب يُّ  َواَران  م  ْنَدهُ إ ْذ َجاَءْتهُ َخالَت ي قَالَْت فََجَعلَْت تَُسائ لُهُ َوَعلَْيهَا س  ع 

َك أَنَّ عَ  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم أَيَُسرُّ ْن نَاٍر قَالَْت قُْلُت يَا َخالَت ي إ نََّما يَْعن ي َصلَّى هللاَّ َواَرْين  م  لَْيك  س 

ْنَد  َواَرْيك  هََذْين  قَالَْت فَأَْلقَْتهَُما قَالَْت يَا نَب يَّ هللاَّ  إ نَّهُنَّ إ َذا لَْم يَتََحلَّْيَن َصل ْفَن ع  ه نَّ س  أَْزَواج 

 ُ َك َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ ْن فََضح  يُع إ ْحَداُكنَّ أَْن تَْجَعَل طَْوقًا م  َعلَْيه  َوَسلََّم َوقَاَل أََما تَْستَط 

ْن َذهٍَب فَإ نَّ َمْن تََحلَّى َوْزنَ  ٍة ثُمَّ تَُخلِّقَهُ ب َزْعفََراٍن فَيَُكوُن َكأَنَّهُ م  ْن ف ضَّ ٍة َوُجَمانَةً م   ف ضَّ

ي رَّ بَص  ْن َذهٍَب أَْو ج     . َصٍة ُكو َي ب هَا يَْوَم اْلق يَاَمة  َعْين  َجَراَدٍة م 
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ثَنَا َداُوُد يَْعن ي اْلَعطَّاَر، َعن  اْبن  ُخثَْيٍم، َعْن  26321 ْهَراَن الدَّبَّاُغ، َحدَّ ثَنَا َداُوُد ْبُن م  َحدَّ

 ُ َعْت النَّب يَّ َصلَّى هللاَّ َعلَْيه  َوَسلََّم يَقُوُل  َشْهر  ْبن  َحْوَشٍب، َعْن أَْسَماَء ب ْنت  يَز يَد، أَنَّهَا َسم 

 ُ يَن لَْيلَةً فَإ ْن َماَت َماَت َكاف ًرا َوإ ْن تَاَب تَاَب هللاَّ ُ َعْنهُ أَْربَع  َمْن َشر َب اْلَخْمَر لَْم يَْرَض هللاَّ

ينَة  اْلَخبَال  قَالَْت قُلْتُ  ْن ط  يَا َرُسوَل هللاَّ   َعلَْيه  َوإ ْن َعاَد َكاَن َحق ًا َعلَى هللاَّ  أَْن يَْسق يَهُ م 

يُد أَْهل  النَّار   ينَةُ اْلَخبَال  قَاَل َصد     . َوَما ط 

اٌم، َعْن قَتَاَدةَ، َعْن َشْهر  ْبن  َحْوَشٍب، َعْن أَْسَماَء، قَالَْت  26322 ثَنَا هَمَّ ثَنَا َعفَّاُن، َحدَّ َحدَّ

ُ عَ  ْن َذهٍَب أَْو اْنطَلَْقُت َمَع َخالَت ي إ لَى النَّب يِّ َصلَّى هللاَّ َواَران  م  هَا س  لَْيه  َوَسلََّم َوف ي يَد 

ْن نَاٍر فَقُْلُت لَهَا يَا  َواَران  م  ك  أَْن يُْجَعَل ف ي يَد ك  س  ْن َذهٍَب فَقَاَل ل ي أَيَُسرُّ قَالَْت قُْلبَان  م 

يَن َما يَقُوُل قَالَْت َوَما يَقُوُل قُْلُت يَقُوُل أَ  ك  أَْن يُْجَعَل ف ي يََدْيك  َخالَت ي أََما تَْسَمع  يَُسرُّ

ْن نَاٍر قَالَْت فَاْنتََزَعْتهَُما فََرَمْت ب ه َما فَلَْم أَْدر  أَيُّ النَّاس   ْن نَاٍر أَْو قَاَل قُْلبَان  م  َواَران  م   س 

   . أََخَذهَُما

ثَنَا يَْحيَى ْبُن أَب   26323 ثَنَا أَبَاُن، َحدَّ ثَنَا َعفَّاُن، َحدَّ ي َكث يٍر، َعْن َمْحُمود  ْبن  َعْمٍرو، َحدَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَاَل أَيَُّما اْمَرأٍَة تَقَلََّدْت ب   ق ََلَدٍة َعْن أَْسَماَء ب ْنت  يَز يَد، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ْن النَّار  يَْوَم اْلق يَاَمة  َوأَيَُّما امْ  ْثلَهَا م  ْن َذهٍَب قُلَِّدْت م  ْن م  َرأٍَة َجَعلَْت ف ي أُُذن هَا ُخْرًصا م 

ْن النَّار  يَْوَم اْلق يَاَمة   ْثلُهُ م  َل ف ي أُُذن هَا م     . َذهٍَب ُجع 

اُد ْبُن َسلََمةَ، َعْن ثَاب ٍت، َعْن َشْهر  ْبن  َحْوَشٍب، َعْن  26324 ثَنَا َحمَّ ثَنَا َعفَّاُن، َحدَّ َحدَّ

َل َغْيَر َصال ٍح أَْسَماَء ب ْنت  يَز يَد، أَنَّ  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم يَْقَرأُ إ نَّهُ َعم  َعْت النَّب يَّ َصلَّى هللاَّ هَا َسم 

 َ ْن َرْحَمة  هللاَّ  إ نَّ هللاَّ ه ْم ََل تَْقنَطُوا م  يَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُس  َي الَّذ  بَاد  َعْتهُ يَْقَرأُ يَا ع   َوَسم 

يًعا وَ  نُوَب َجم  يمُ يَْغف ُر الذُّ ح     . ََل يُبَال ي إ نَّهُ هَُو اْلَغفُوُر الرَّ

ثَنَا ُعبَْيُد هللاَّ  ْبُن أَب ي ز يَاٍد  26325 يَسى ْبُن يُونَُس، َحدَّ ثَنَا ع  ثَنَا َعل يُّ ْبُن بَْحٍر، َحدَّ َحدَّ

اُح، َعْن َشْهر  ْبن  َحْوَشٍب، َعْن أَْسَماَء ب ْنت  يَز يَد، َعْن النَّب يِّ  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم اْلقَدَّ َصلَّى هللاَّ

ْيف  َوْيَحُكْم يَا قَُرْيُش اْعبُُدوا َربَّ هََذا  تَاء  َوالصَّ يََلف  قَُرْيٍش إ يََلف ه ْم ر ْحلَةَ الشِّ قَاَل ْل  

ْن َخْوفٍ  ْن ُجوٍع َوآَمنَُكْم م     . اْلبَْيت  الَّذ ي أَْطَعَمُكْم م 

ثَنَا أَبُو أَْحَمَد، حَ  26326 ثَنَا ُسْفيَاُن، َعْن َعْبد  هللاَّ  ْبن  ُعْثَماَن يَْعن ي اْبَن ُخثَْيٍم، َعْن َحدَّ دَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم ََل  َشْهر  ْبن  َحْوَشٍب، َعْن أَْسَماَء ب ْنت  يَز يَد، قَالَْت قَاَل َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

جُ  ُب إ َلَّ ف ي ثَََلٍث َكذ ب  الرَّ يَهَا أَْو إ ْصََلٍح بَْيَن النَّاس  أَْو يَْصلُُح اْلَكذ  ل  اْمَرأَتَهُ ل يُْرض 

ٍب ف ي اْلَحْرب      . َكذ 
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، َعْن ُعبَْيد  هللاَّ  ْبن  أَب ي ز يَاٍد، َعْن  26327 ثَنَا َعْبُد هللاَّ  ْبُن اْلُمبَاَرك  ثَنَا َعار ٌم، َحدَّ َحدَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَاَل َمْن َذبَّ َشْهر  ْبن  َحْوَشٍب، َعْن أَْسَماَء ب ْنت  يَز   يَد، َعْن النَّب يِّ َصلَّى هللاَّ

ْن النَّار   يبَة  َكاَن َحق ًا َعلَى هللاَّ  أَْن يُْعت قَهُ م  يه  ب اْلغ     . َعْن لَْحم  أَخ 

ُد ْبُن بَْكٍر، أَْخبََرنَا ُعبَْيُد هللاَّ  ْبُن أَب ي ز يَاٍد،  26328 ثَنَا ُمَحمَّ قَاَل ثَنَا َشْهُر ْبُن َحدَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم َمْن َذبَّ َعْن  َحْوَشٍب، َعْن أَْسَماَء ب ْنت  يَز يَد، قَالَْت قَاَل َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ْن النَّار   يبَة  َكاَن َحق ًا َعلَى هللاَّ  أَْن يُْعت قَهُ م  يه  ف ي اْلغ     . لَْحم  أَخ 

ثَنَا ُمحَ  26329 ُد ْبُن بَْكٍر، أَْخبََرنَا ُعبَْيُد هللاَّ  ْبُن أَب ي ز يَاٍد، قَاَل ثَنَا َشْهُر ْبُن َحدَّ مَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم يَقُوُل ف ي  ْعُت َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ َحْوَشٍب، َعْن أَْسَماَء ب ْنت  يَز يَد، قَالَْت َسم 

ُ ََل إ لَهَ إ َلَّ هَُو الَْحيُّ اْلقَيُّومُ  } هََذْين  اِْليَتَْين   ُ ََل إ لَهَ إ َلَّ هَُو اْلَحيُّ اْلقَيُّومُ  } َو   { هللاَّ   { الم هللاَّ

   . إ نَّ ف يه َما اْسَم هللاَّ  اْْلَْعظَمَ 

ثَنَا  26330 ثَن ي يَْحيَى ْبُن أَب ي َحدَّ ثَنَا أَبَاُن يَْعن ي اْلَعطَّاَر، قَاَل َحدَّ ُسَوْيُد ْبُن َعْمٍرو، َحدَّ

ُ َعلَْيه   َكث يٍر، َعْن َمْحُمود  ْبن  َعْمٍرو، َعْن أَْسَماَء ب ْنت  يَز يَد، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

دً  َّ  َمْسج  ْنهُ ف ي اْلَجنَّة  َوَسلََّم قَاَل َمْن بَنَى ّلِل  َ يَْبن ي لَهُ بَْيتًا أَْوَسَع م     . ا فَإ نَّ هللاَّ

اٌد، َعْن ثَاب ٍت، َعْن َشْهر  ْبن  َحْوَشٍب، َعْن  26331 ثَنَا َحمَّ ، َحدَّ َمد  ثَنَا َعْبُد الصَّ َحدَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم يَْقرَ  َعْت النَّب يَّ َصلَّى هللاَّ يًعا } أُ أَْسَماَء، أَنَّهَا َسم  نُوَب َجم  َ يَْغف ُر الذُّ َوََل   { إ نَّ هللاَّ

يمُ  } يُبَال ي  ح     .  { إ نَّهُ هَُو اْلَغفُوُر الرَّ

ٍم، َعْن َعْبد   26332 ثَنَا َعل يُّ ْبُن َعاص  هللاَّ  ْبن  ُعْثَماَن ْبن  ُخثَْيٍم، َعْن َشْهر  ْبن   َحدَّ

ُ َعلَْيه   َحْوَشٍب، َعْن أَْسَماَء ب ْنت  يَز يَد، قَالَْت َدَخْلُت أَنَا َوَخالَت ي، َعلَى النَّب يِّ َصلَّى هللاَّ

يَان  َزَكاتَهُ  ْن َذهٍَب فَقَاَل لَنَا أَتُْعط  قَالَْت فَقُْلنَا ََل قَاَل أََما تََخافَان  أَْن  َوَسلََّم َوَعلَْيهَا أَْسو َرةٌ م 

يَا َزَكاتَهُ  ْن نَاٍر أَدِّ ُ أَْسو َرةً م  َرُكَما هللاَّ    . يَُسوِّ

ُ َعْنهَا َي هللاَّ يُث أُمِّ َسْلَمى َرض    َحد 

د  ْبن   26333 ثَنَا إ ْبَراه يُم ْبُن َسْعٍد، َعْن ُمَحمَّ ثَنَا أَبُو النَّْضر ، َحدَّ إ ْسَحاَق، َعْن ُعبَْيد   َحدَّ

َمةُ َشْكَواهَا الَّت ي قُب َضْت  ه ، َسْلَمى قَالَْت اْشتََكْت فَاط  هللاَّ  ْبن  أَب ي َراف ٍع، َعْن أَب يه ، َعْن أُمِّ

ُضهَا فَأَْصبََحْت يَْوًما َكأَْمثَل  َما َرأَْيتُهَا ف ي َشْكَواهَا ت ْلَك قَالَْت َوخَ  َرَج َعل يٌّ ف يه  فَُكْنُت أَُمرِّ

ْه اْسُكب ي ل ي ُغْسًَل فََسَكْبُت لَهَا ُغْسًَل فَاْغتََسلَْت َكأَْحَسن  َما  ل بَْعض  َحاَجت ه  فَقَالَْت يَا أُمَّ

ين ي ث يَاب َي اْلُجُدَد فَأَْعطَْيتُهَا فَلَب َسْتهَا ثُمَّ قَالَْت يَ  ْه أَْعط  ُل ثُمَّ قَالَْت يَا أُمَّ ْه  اَرأَْيتُهَا تَْغتَس  أُمَّ

ي َوَسطَ اْلبَْيت  فَفََعْلُت َواْضطََجَعْت َواْستَْقبَلَْت اْلق ْبلَةَ َوَجَعلَْت يََدهَا تَْحَت  ي ل ي ف َراش  م  قَدِّ

javascript:openquran(1,255,255)
javascript:openquran(2,1,1)
javascript:openquran(38,53,53)
javascript:openquran(38,53,53)
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF %D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF **/i3&n148&p1


25 
 

فُن ي  ْه إ نِّي َمْقبُوَضةٌ اِْلَن إ نِّي َمْقبُوَضةٌ اِْلَن َوقَْد تَطَهَّْرُت فَََل يَْكش  هَا ثُمَّ قَالَْت يَا أُمَّ َخدِّ

ُد ْبُن َجْعفٍَر  أََحدٌ  ثَنَا ُمَحمَّ فَقُب َضْت َمَكانَهَا قَالَْت فََجاَء َعل يٌّ فَأَْخبَْرتُهُ قَاَل َعْبد هللاَّ  َحدَّ

ْثلَهُ  د  ْبن  إ ْسَحاَق فََذَكَر نَْحَوهُ م  ثَنَا إ ْبَراه يُم ْبُن َسْعٍد َعْن ُمَحمَّ    . اْلَوَرَكان يُّ َحدَّ

 ُ َي هللاَّ يُث َسْلَمى َرض     َعْنهَاَحد 

ْحَمن  يَْعن ي اْبَن أَب ي اْلَمَوال ي، َعْن أَيُّوَب ْبن   26334 ثَنَا َعْبُد الرَّ ٍر، َحدَّ ثَنَا أَبُو َعام  َحدَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم  م  َرُسول  هللاَّ  َصلَّى هللاَّ ت ه ، َسْلَمى َخاد  َحَسن  ْبن  َعل يِّ ْبن  أَب ي َراف ٍع، َعْن َجدَّ

ه  قَالَ  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم َوَجًعا ف ي َرْأس  ْعُت أََحًدا قَطُّ يَْشُكو إ لَى َرُسول  هللاَّ  َصلَّى هللاَّ ْت َما َسم 

نَّاء   ْبهَُما ب اْلح  ْم َوََل َوَجًعا ف ي ر ْجلَْيه  إ َلَّ قَاَل اْخض     . إ َلَّ قَاَل اْحتَج 

يٍد، َمْولَى بَن   26335 ثَنَا أَبُو َسع  ثَنَا َحدَّ ْحَمن  ْبُن أَب ي اْلَمَوال ي، َحدَّ ثَنَا َعْبُد الرَّ ٍم َحدَّ ي هَاش 

ت ه ، َسْلَمى قَالَْت َما  فَائ ٌد، َمْولَى بَن ي َراف ٍع َعْن َعل يِّ ْبن  ُعبَْيد  هللاَّ  ْبن  أَب ي َراف ٍع، َعْن َعمَّ

ُ َعلَيْ  ْم َوََل اْشتََكى أََحٌد إ لَى َرُسول  هللاَّ  َصلَّى هللاَّ ه  إ َلَّ قَاَل اْحتَج  ه  َوَسلََّم َوَجًعا ف ي َرْأس 

ْب ر ْجلَْيكَ     . اْشتََكى إ لَْيه  أََحٌد َوَجًعا ف ي ر ْجلَْيه  إ َلَّ قَاَل اْخض 

ُ َعْنهَا َي هللاَّ يُث أُمِّ َشر يٍك َرض    َحد 

ثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ، َعْن َعْبد  اْلَحم   26336 يد  ْبن  َحدَّ يد  ْبن  ُجبَْير  ْبن  َشْيبَةَ، َعْن َسع 

َم أََمَرهَا ب قَْتل  اْْلَْوَزاغ  
ُ َعلَْيه  َوَسلَّ    . اْلُمَسيَّب ، َعْن أُمِّ َشر يٍك، َعْن النَّب يِّ َصلَّى هللاَّ

بَيْ  26337 ثَنَا اْبُن ُجَرْيٍج، قَاَل أَْخبََرن ي أَبُو الزُّ ثَنَا َرْوٌح، َحدَّ َع َجاب َر ْبَن َحدَّ ر ، أَنَّهُ َسم 

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم يَقُ  َعْت َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ وُل َعْبد  هللاَّ ، يَقُوُل أَْخبََرْتن ي أُمُّ َشر يٍك، أَنَّهَا َسم 

بَال  قَالَْت أُمُّ َشر يٍك يَا َرُسوَل هللاَّ   ال  ف ي اْلج  ْن الدَّجَّ نَّ النَّاُس م  فَأَْيَن اْلَعَرُب يَْوَمئ ٍذ  لَيَف رَّ

   . قَاَل ُكلُّهُْم قَل يلٌ 

اُد ْبُن َسلََمةَ، َعْن ه َشام  ْبن  ُعْرَوةَ، َعْن ُعْرَوةَ، َعْن أُمِّ  26338 ثَنَا َحمَّ ثَنَا يُونُُس، َحدَّ َحدَّ

ُ عَ  ْن َوهَبَْت نَْفَسهَا ل لنَّب يِّ َصلَّى هللاَّ مَّ    . لَْيه  َوَسلَّمَ َشر يٍك، أَنَّهَا َكانَْت م 

ُ َعْنهَا َي هللاَّ يُث أُمِّ أَيُّوَب َرض    َحد 

يَد، أَْخبََرهُ أَبُوهُ، قَاَل نََزْلُت  26339 ثَنَا ُعبَْيُد هللاَّ  ْبُن أَب ي يَز  ثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ، َحدَّ َحدَّ

يَن نََزَل َعلَْيه ْم َرُسوُل هللاَّ   ثَْتن ي َعلَى أُمِّ أَيُّوَب الَّذ  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم نََزلُْت َعلَْيهَا فََحدَّ  َصلَّى هللاَّ

ه  اْلبُقُول   ُ َعلَْيه  َوَسلََّم أَنَّهُْم تََكلَّفُوا طََعاًما ف يه  بَْعُض هَذ  ب هََذا َعْن َرُسول  هللاَّ  َصلَّى هللاَّ
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ُ عَ  بُوهُ فََكر هَهُ َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ َْصَحاب ه  ُكلُوا إ نِّي لَْسُت َكأََحٍد فَقَرَّ لَْيه  َوَسلََّم َوقَاَل ْل 

ب ي يَْعن ي اْلَملَكَ  َي َصاح  ْنُكْم إ نِّي أََخاُف أَْن أُوذ     . م 

ثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ، َعْن ُعبَْيد  هللاَّ  يَْعن ي اْبَن أَب ي يَز يَد، َعْن أَب يه ، َعْن أُمِّ  26340  َحدَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَاَل نََزَل اْلقُْرآُن َعلَى َسْبَعة  أَْحُرٍف أَيَّهَا  أَيُّوَب، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

   . قََرْأَت أَْجَزأَكَ 

ُ َعْنهَا َي هللاَّ يُث َمْيُمونَةَ ب ْنت  َسْعٍد َرض    َحد 

ثَنَا ُحَسْيٌن، َوأَبُو نَُعْيٍم قَاََل  26341  ثَنَا إ ْسَرائ يُل، َعْن َزْيد  ْبن  ُجبَْيٍر، َعْن أَب ي يَز يَد َحدَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَالَْت ُسئ َل َرُسوُل  ، َعْن َمْيُمونَةَ ب ْنت  َسْعٍد، َمْوََلة  النَّب يِّ َصلَّى هللاَّ نِّيِّ الضَّ

نَا قَ  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم َعْن َولَد  الزِّ اَل ََل َخْيَر ف يه  نَْعََلن  أَُجاه ُد ب ه َما ف ي َسب يل  هللاَّ  هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ْن أَْن أُْعت َق َولََد ز نًا    . أََحبُّ إ لَيَّ م 

26342  ، نِّيِّ ثَنَا إ ْسَرائ يُل، َعْن َزْيد  ْبن  ُجبَْيٍر، َعْن أَب ي يَز يَد الضَّ ثَنَا أَبُو نَُعْيٍم، َحدَّ َحدَّ

ُ َعلَْيه  َعْن َمْيُمونَةَ،  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَالَْت ُسئ َل َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ َمْوََلة  النَّب يِّ َصلَّى هللاَّ

   . َوَسلََّم َعْن َرُجٍل قَبََّل اْمَرأَتَهُ َوهَُو َصائ ٌم قَاَل قَْد أَْفطَرَ 

يَسى، قَاَل ثَ  26343 ثَنَا َعل يُّ ْبُن بَْحٍر، قَاَل ثَنَا ع  نَا ثَْوٌر، َعْن ز يَاد  ْبن  أَب ي َسْوَدةَ، َحدَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَالَْت يَا نَب يَّ هللاَّ  أَْفت نَا يه ، أَنَّ َمْيُمونَةَ، َمْوََلةَ النَّب يِّ َصلَّى هللاَّ ف ي بَْيت   َعْن أَخ 

ف يه  فَإ نَّ َصََلةً ف يه  َكأَْلف  َصََلٍة اْلَمْقد س  فَقَاَل أَْرُض اْلَمْنَشر  َواْلَمْحَشر  اْئتُوهُ فََصلُّوا 

َل إ لَْيه  أَْو يَأْت يَهُ قَاَل فَْليُْهد  إ لَْيه  َزْيتً  ْق أَْن يَتََحمَّ َواهُ قَالَْت أََرأَْيَت َمْن لَْم يُط  ا يُْسَرُج ف يَما س 

ثَنَا أَبُو  يَسى ْبُن ف يه  فَإ نَّ َمْن أَهَْدى لَهُ َكاَن َكَمْن َصلَّى ف يه  َحدَّ ُموَسى اْلهََرو يُّ قَاَل ثَنَا ع 

ْثلَهُ  ه  فََذَكَر م     . يُونَُس ب إ ْسنَاد 

ُ َعْنهَا َي هللاَّ يُث أُمِّ ه َشاٍم ب ْنت  َحار ثَةَ ْبن  النُّْعَمان  َرض    َحد 

ُد ْبُن َجْعفٍَر، قَاَل ثَنَا ُشْعبَةُ، َعْن ُخبَْيب  ْبن  َعبْ  26344 ثَنَا ُمَحمَّ ، َعْن َعْبد  َحدَّ ْحَمن  د  الرَّ

ْن ف ي  ، قَالَْت َما َحف ْظُت ق إ َلَّ م  د  ْبن  َمْعٍن، َعن  اْبنَة  َحار ثَةَ ْبن  النُّْعَمان  هللاَّ  ْبن  ُمَحمَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم َوهَُو يَْخطُُب يَْوَم اْلُجُمَعة  قَالَْت َوَكاَن تَنُّوُرنَ  ا َوتَنُّوُر َرُسول  هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ًدا ُ َعلَْيه  َوَسلََّم َواح     . َرُسول  هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

، قَاَل ثَنَا َعْبُد  26345 ْن اْلَحَكم  ْعتُهُ أَنَا م  ثَنَا اْلَحَكُم ْبُن ُموَسى، قَاَل َعْبد هللاَّ  َوَسم  َحدَّ

، قَاَل َذَكَرهُ يَْحيَى ْبُن سَ  َجال  ْحَمن  ْبُن أَب ي الرِّ يٍد َعْن َعْمَرةَ، َعْن أُمِّ ه َشاٍم ب ْنت  الرَّ ع 
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 ُ ْن َوَراء  النَّب يِّ َصلَّى هللاَّ يد  إ َلَّ م  ، قَالَْت َما أََخْذُت ق َواْلقُْرآن  اْلَمج  َحار ثَةَ ْبن  النُّْعَمان 

ْبح      . َعلَْيه  َوَسلََّم َكاَن يَُصلِّي ب هَا ف ي الصُّ

َمةَ ب ْنت  أَب   يُث فَاط  ُ َعْنهَاَحد  َي هللاَّ   ي ُحبَْيٍش َرض 

ٍد، قَاَل ثَنَا لَْيٌث، َعْن يَز يَد ْبن  أَب ي َحب يٍب، َعْن بَُكْير  ْبن   26346 ثَنَا يُونُُس ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ

َمةَ ب ْنَت  بَْير ، أَنَّ فَاط  يَرة ، َعْن ُعْرَوةَ ْبن  الزُّ ر  ْبن  اْلُمغ  أَب ي ُحبَْيٍش، َعْبد  هللاَّ ، َعن  اْلُمْنذ 

َم فَقَاَل َرُسوُل هللاَّ   ُ َعلَْيه  َوَسلََّم فََشَكْت إ لَْيه  الدَّ ثَْتهُ أَنَّهَا، أَتَْت َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ  َحدَّ

ْرٌق فَاْنظُر ي إ َذا أَتَى قُْرُؤك  فَََل تَُصلِّي فَإ َذا ُ َعلَْيه  َوَسلََّم إ نََّما َذل َك ع  َمرَّ اْلقُْرُء  َصلَّى هللاَّ

   . فَتَطَهَّر ي ثُمَّ َصلِّي َما بَْيَن اْلقُْرء  إ لَى اْلقُْرء  

ثَنَا يَْحيَى ْبُن أَب ي بَُكْيٍر، قَاَل ثَنَا إ ْسَرائ يُل، َعْن ُعْثَماَن ْبن  َسْعٍد، َعْن َعْبد   26347 َحدَّ

ثَْتن ي َخالَت ي،  َمةُ ب ْنُت أَب ي ُحبَْيٍش قَالَْت أَتَْيُت َعائ َشةَ فَقُْلُت هللاَّ  ْبن  أَب ي ُملَْيَكةَ، قَاَل َحدَّ فَاط 

ْن أَْهل  النَّار   ْسََلم  َوأَْن أَُكوَن م   ف ي اْْل 
يُت أَْن ََل يَُكوَن ل ي َحظٌّ ن يَن قَْد َخش  لَهَا يَا أُمَّ اْلُمْؤم 

ْن يَْوم  أُْستََحاُض فَََل أَُصلِّ  ُ م  ي َحتَّى أَْمُكُث َما َشاَء هللاَّ َّ  َعزَّ َوَجلَّ َصََلةً قَالَْت اْجل س  ي ّلِل 

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَالَْت يَا  ا َجاَء النَّب يُّ َصلَّى هللاَّ ُ َعلَْيه  َوَسلََّم فَلَمَّ يَء النَّب يُّ َصلَّى هللاَّ َرُسوَل يَج 

َمةُ ب ْنُت أَب ي ُحبَْيٍش تَْخَشى أَْن ََل يَكُ  ه  فَاط  ْن هللاَّ  هَذ  ْسََلم  َوأَْن تَُكوَن م  وَن لَهَا َحظٌّ ف ي اْْل 

َّ  َعزَّ َوَجلَّ َصََلةً فَقَاَل  ْن يَْوم  تُْستََحاُض فَََل تَُصلِّي ّلِل  ُ م  أَْهل  النَّار  تَْمُكُث َما َشاَء هللاَّ

ْك ُكلَّ َشْهٍر َعَدَد أَيَّام  أَ  َمةَ ب ْنَت أَب ي ُحبَْيٍش فَْلتُْمس  ي ُمر ي فَاط  ُل َوتَْحتَش  ْقَرائ هَا ثُمَّ تَْغتَس 

ْن الشَّْيطَان  أَْو  ْنَد ُكلِّ َصََلٍة َوتَُصلِّي فَإ نََّما َذل َك َرْكَضةٌ م  َوتَْستَْثف ُر َوتَنَظَُّف ثُمَّ تَطَهَُّر ع 

ْرٌق اْنقَطََع أَْو َداٌء َعَرَض لَهَا    . ع 

 ُ َي هللاَّ يَّة  َرض  يُث أُمِّ ُكْرٍز اْلُخَزاع     َعْنهَاَحد 

، قَاَل ثَنَا أَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد، َعْن َعْمر و ْبن  ُشَعْيٍب، َعْن أُمِّ  26348 ثَنَا أَبُو بَْكٍر اْلَحنَف يُّ َحدَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم ب ُغََلٍم فَبَاَل َعلَْيه  فَأََمَر ب   يَّة ، قَالَْت أُت َي النَّب يُّ َصلَّى هللاَّ َح ُكْرٍز اْلُخَزاع  ه  فَنُض 

لَ     . َوأُت َي ب َجار يٍَة فَبَالَْت َعلَْيه  فَأََمَر ب ه  فَُغس 

، قَاَل  26349 ْعثَاء  ثَنَا اْْلَْعَمُش، َعْن ُعَماَرةَ، َعْن أَب ي الشَّ ثَنَا أَبُو ُمَعاو يَةَ، َحدَّ َحدَّ

ا ُكْنُت بَ  ْئُت َحتَّى َدَخْلُت اْلبَْيَت فَلَمَّ ا فَج  ار يَتَْين  َمَضْيُت َحتَّى لَز ْقُت َخَرْجُت َحاج ً ْيَن السَّ

ا َصلَّى قُْلُت أَْيَن َصلَّى  ب اْلَحائ ط  فََجاَء اْبُن ُعَمَر فََصلَّى إ لَى َجْنب ي فََصلَّى أَْربًَعا فَلَمَّ

ْن اْلبَْيت  قَاَل أَْخبََرن ي أَُساَمةُ ْبنُ  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم م  َزْيٍد أَنَّهُ َصلَّى هَاهُنَا  َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ي إ نِّي َمَكْثُت َمَعهُ ُعُمًرا لَْم أَْسأَلْهُ َكْم  ُدن ي أَلُوُم نَْفس  فَقُْلُت َكْم َصلَّى قَاَل َعلَى هََذا أَج 
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بَْير   ه  فََجاَء اْبُن الزُّ ْئُت فَقُْمُت ف ي َمقَام  ْن اْلَعام  اْلُمْقب ل  فَج  فََصلَّى ف يه  َصلَّى ثُمَّ َحَجْجُت م 

   . أَْربًَعا

ُ َعْنهُ  َي هللاَّ يُث َصْفَواَن ْبن  أَُميَّةَ َرض    َحد 

، َعْن َعْبد  هللاَّ  ْبن  اْلَحار ث ، قَاَل  26350 ثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ، َعْن َعْبد  اْلَكر يم  َحدَّ

َجن ي أَب ي ف ي إ َماَرة  ُعْثَماَن فََدَعا نَفًَرا م   ُ َعلَْيه  َوَسلََّم َزوَّ ْن أَْصَحاب  َرُسول  هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَاَل  فََجاَء َصْفَواُن ْبُن أَُميَّةَ َوهَُو َشْيٌخ َكب يٌر فَقَاَل إ نَّ َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ْنهُ اْنهَُسوا اللَّْحَم نَْهًسا فَإ نَّهُ أَْهنَأُ َوأَْمَرأُ أَْو أَْشهَ  نِّي أَْو م     . ى َوأَْمَرأُ قَاَل ُسْفيَاُن الشَّكُّ م 

يُّ يَْعن ي ُسلَْيَماَن، َعْن أَب ي ُعْثَماَن يَْعن ي  26351 يٍد، قَاَل ثَنَا التَّْيم  ثَنَا يَْحيَى ْبُن َسع  َحدَّ

ر  ْبن  َمال ٍك، َعْن َصْفَواَن ْبن  أَُميَّةَ، قَاَل ال ، َعْن َعام  طَّاُعوُن َواْلبَْطُن َواْلَغَرُق النَّْهد يَّ

ُ َعلَيْ  َراًرا َوقَْد َرفََعهُ إ لَى النَّب يِّ َصلَّى هللاَّ ثَنَا ب ه  أَبُو ُعْثَماَن م  ه  َوالنُّفََساُء َشهَاَدةٌ قَاَل َحدَّ

ةً     . َوَسلََّم َمرَّ

ثَنَا يَز يُد ْبُن هَاُروَن، قَاَل أَْخبََرنَا َشر يٌك، َعنْ  26352 َعْبد  اْلَعز يز  ْبن  ُرفَْيٍع، َعْن  َحدَّ

نْ  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم اْستََعاَر م  هُ أَُميَّةَ ْبن  َصْفَواَن ْبن  أَُميَّةَ، َعْن أَب يه ، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ُد قَاَل بَْل َعار يَةٌ َمْضُمونَ  ةٌ قَاَل فََضاَع بَْعُضهَا يَْوَم ُحنَْيٍن أَْدَراًعا فَقَاَل أََغْصبًا يَا ُمَحمَّ

نَهَا لَهُ قَاَل أَنَا اْليَْوَم يَا َرُسوَل  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم أَْن يَُضمِّ فََعَرَض َعلَْيه  َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ْسََلم  أَْرَغبُ     . هللاَّ  ف ي اْْل 

ُد ْبُن أَب ي َحْفَصةَ  26353 ثَنَا َرْوٌح، قَاَل ثَنَا ُمَحمَّ ، َعْن َصْفَواَن ْبن  َحدَّ ْهر يُّ ، قَاَل ثَنَا الزُّ

ُل  ْر قَاَل فَقُْلُت ََل أَص  َعْبد  هللاَّ ، أَنَّ َصْفَواَن ْبَن أَُميَّةَ ْبن  َخلٍَف، ق يَل لَهُ هَلََك َمْن لَْم يُهَاج 

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم فََرك   لَت ي فَأَتَْيُت َرُسوَل هللاَّ  إ لَى أَْهل ي َحتَّى آت َي َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ ْبُت َراح 

ْر قَاَل َكَلَّ أَبَا ُ َعلَْيه  َوَسلََّم فَقُْلُت يَا َرُسوَل هللاَّ  َزَعُموا أَنَّهُ هَلََك َمْن لَْم يُهَاج   َصلَّى هللاَّ

ةَ قَاَل فَبَْينَا أَنَا َراق ٌد َجاَء السَّار قُ  ح  َمكَّ ْع إ لَى أَبَاط  ْن تَْحت   َوْهٍب فَاْرج  فَأََخَذ ثَْوب ي م 

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم فَقُْلُت إ نَّ هََذا َسَرَق ثَْوب ي فَأَمَ  ي فَأَْدَرْكتُهُ فَأَتَْيُت ب ه  النَّب يَّ َصلَّى هللاَّ َر ب ه  َرْأس 

هََلَّ قَْبَل أَْن تَأْت يَن ي  أَْن يُْقطََع فَقُْلُت يَا َرُسوَل هللاَّ  لَْيَس هََذا أََرْدُت هَُو َعلَْيه  َصَدقَةٌ قَالَ 

   . ب ه  

26354  ، ْهر يِّ ، قَاَل أَْخبََرنَا اْبُن ُمبَاَرٍك، َعْن يُونَُس، َعن  الزُّ ثَنَا َزَكر يَّا ْبُن َعد ي  َحدَّ

 ُ يد  ْبن  اْلُمَسيَّب ، َعْن َصْفَواَن ْبن  أَُميَّةَ، قَاَل أَْعطَان ي َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ  َعلَْيه  َعْن َسع 

ين ي َحتَّى َصاَر َوإ نَّهُ َْلََحبُّ  َوَسلََّم يَْوَم ُحنَْيٍن َوإ نَّهُ َْلَْبَغُض النَّاس  إ لَيَّ فََما َزاَل يُْعط 

   . النَّاس  إ لَيَّ 
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يٌد يَْعن ي اْبَن أَب ي َعُروبَةَ، َعْن قَ  26355 ُد ْبُن َجْعفٍَر، قَاَل ثَنَا َسع  ثَنَا ُمَحمَّ تَاَدةَ، َعْن َحدَّ

َعطَاٍء، َعْن طَار ق  ْبن  ُمَرقٍَّع، َعْن َصْفَواَن ْبن  أَُميَّةَ، أَنَّ َرُجًَل، َسَرَق بُْرَدهُ فََرفََعهُ إ لَى 

ه  فَقَاَل يَا َرُسوَل هللاَّ  قَْد تََجاَوْزُت َعْنهُ قَاَل فَ  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم فَأََمَر ب قَْطع  لَْوََل النَّب يِّ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلَّمَ     . َكاَن هََذا قَْبَل أَْن تَأْت يَن ي ب ه  يَا أَبَا َوْهٍب فَقَطََعهُ َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ثَنَا َعفَّاُن، قَاَل ثَنَا ُوهَْيٌب، قَاَل ثَنَا اْبُن طَاُوٍس، َعْن أَب يه ، َعْن َصْفَواَن ْبن   26356 َحدَّ

ل ي َحتَّى آت َي أَُميَّةَ، أَنَّ  هُ ق يَل لَهُ إ نَّهُ ََل يَْدُخُل اْلَجنَّةَ إ َلَّ َمْن هَاَجَر قَاَل فَقُْلُت ََل أَْدُخُل َمْنز 

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم فَ  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم فَأَْسأَلَهُ فَأَتَْيُت َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ قُْلُت يَا َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ه  فَقَاَل يَا َرُسوَل هللاَّ  إ نِّي قَْد  يَصةً ل ي ل َرُجٍل َمَعهُ فَأََمَر ب قَْطع  َرُسوَل هللاَّ  إ نَّ هََذا َسَرَق َخم 

ُخُل َوهَْبتُهَا لَهُ قَاَل فَهََلَّ قَْبَل أَْن تَأْت يَن ي ب ه  قَاَل فَقُْلُت يَا َرُسوَل هللاَّ  إ نَّهُْم يَقُولُوَن ََل يَدْ 

ةَ وَ ا َم ََل ه ْجَرةَ بَْعَد فَْتح  َمكَّ
ُ َعلَْيه  َوَسلَّ لَك ْن ْلَجنَّةَ إ َلَّ َمْن هَاَجَر فَقَاَل َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

هَاٌد َون يَّةٌ َوإ َذا اْستُْنف ْرتُْم فَاْنف ُروا    . ج 

ثَنَا ُسلَْيَماُن التَّ  26357 ثَنَا يَز يُد ْبُن هَاُروَن، َحدَّ ، َحدَّ ، َعْن أَب ي ُعْثَماَن يَْعن ي النَّْهد يَّ يُّ ْيم 

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَاَل  ر  ْبن  َمال ٍك، َعْن َصْفَواَن ْبن  أَُميَّةَ، َعْن النَّب يِّ َصلَّى هللاَّ َعْن َعام 

   . ةٌ الطَّاُعوُن َشهَاَدةٌ َواْلَغَرُق َشهَاَدةٌ َواْلبَْطُن َشهَاَدةٌ َوالنُّفََساُء َشهَادَ 

ر  ْبن   26358 ، َعْن ُسلَْيَماَن، َعْن أَب ي ُعْثَماَن، َعْن َعام  ُد ْبُن أَب ي َعد ي  ثَنَا ُمَحمَّ َحدَّ

َمال ٍك، َعْن َصْفَواَن ْبن  أَُميَّةَ، قَاَل الطَّاُعوُن َواْلبَْطُن َواْلَغَرُق َوالنُّفََساُء َشهَاَدةٌ قَاَل 

ثَنَا ب ه  يَعْ  ُ َعلَْيه  ُسلَْيَماُن َحدَّ ةً إ لَى َرُسول  هللاَّ  َصلَّى هللاَّ َراًرا َوَرفََعهُ َمرَّ ن ي أَبَا ُعْثَماَن م 

   . َوَسلَّمَ 

ْحَمن  ْبُن إ ْسَحاَق، َعْن َعْبد   26359 يُل ْبُن إ ْبَراه يَم، قَاَل ثَنَا َعْبُد الرَّ ثَنَا إ ْسَماع  َحدَّ

ْحَمن  ْبن  ُمَعاو يَةَ، َعْن ُعثْ  َماَن ْبن  أَب ي ُسلَْيَماَن، قَاَل قَاَل َصْفَواُن بُْن أَُميَّةَ َرآن ي الرَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم َوأَنَا آُخُذ اللَّْحَم َعْن اْلَعْظم  ب يَد ي فَقَاَل يَا َصْفَواُن قُْلتُ   َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ْن ف يَك فَإ نَّهُ أَ  ْب اللَّْحَم م     . ْهنَأُ َوأَْمَرأُ لَبَّْيَك قَاَل قَرِّ

َماٍك، َعْن ُحَمْيد   26360 ٍد، قَاَل ثَنَا ُسلَْيَماُن يَْعن ي اْبَن قَْرٍم، َعْن س  ثَنَا ُحَسْيُن ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ

د  َعلَى  اْبن  أُْخت ، َصْفَواَن ْبن  أَُميَّةَ َعْن َصْفَواَن ْبن  أَُميَّةَ، قَاَل ُكْنُت نَائ ًما ف ي اْلَمْسج 

ُ َعلَيْه  َوَسلََّم فَأََمَر َخم   يَصٍة ل ي فَُسر قَْت فَأََخْذنَا السَّار َق فََرفَْعنَاهُ إ لَى النَّب يِّ َصلَّى هللاَّ

ْرهًَما أَنَا أَهَبُهَا لَهُ أََو أَب يُعهَا لَهُ  يَصت ي ثََمُن ثَََلث يَن د  ه  فَقُْلُت يَا َرُسوَل هللاَّ  أَف ي َخم   ب قَْطع 

   . َلَّ َكاَن قَْبَل أَْن تَأْت يَن ي ب ه  قَاَل فَهَ 

ُ َعْنهُ  َي هللاَّ ْن َحد يث  أَب ي بَْكر  ْبن  أَب ي ُزهَْيٍر الثَّقَف يِّ َرض    م 
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ثَنَا َعْبُد اْلَمل ك  ْبُن َعْمٍرو، َوُسَرْيٌج اْلَمْعنَى، قَاََل ثَنَا نَاف ُع ْبُن ُعَمَر يَْعن ي  26361 َحدَّ

، َعنْ  يَّ أَُميَّةَ ْبن  َصْفَواَن، َعْن أَب ي بَْكر  ْبن  أَب ي ُزهَْيٍر، قَاَل أَب ي ك ََلهَُما قَاَل َعْن  اْلُجَمح 

ُ َعلَْيه  َوَسلَّمَ  ْعُت َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ ، َعْن أَب يه ، قَاَل َسم   أَب ي بَْكر  ْبن  أَب ي ُزهَْيٍر الثَّقَف يِّ

ْن الطَّائ ف  َوهَُو يَقُوُل يَا أَيُّهَا النَّاُس إ نَُّكْم يَقُوُل ب النَّبَاَءة  أَْو ا لنَّبَاَوة  َشكَّ نَاف ُع ْبُن ُعَمَر م 

َرار ُكْم قَاَل فَقَاَل  ْن ش  يَاُرُكْم م  ْن أَْهل  النَّار  أَْو قَاَل خ  ُكوَن أَْن تَْعر فُوا أَْهَل اْلَجنَّة  م  تُوش 

ْن النَّاس  ب َم يَا َرُسو يِّئ  َوالثَّنَاء  اْلَحَسن  َوأَْنتُْم ُشهََداُء هللاَّ  َرُجٌل م  َل هللاَّ  قَاَل ب الثَّنَاء  السَّ

   . بَْعُضُكْم َعلَى بَْعضٍ 

ُ َعْنهُ  َي هللاَّ يُث َوال د  بَْعَجةَ ْبن  َعْبد  هللاَّ  َرض    َحد 

يٍد، قَاَل أَْخبََرنَا ُمَعاو يَ  26362 ثَنَا ه َشاُم ْبُن َسع  ْعُت يَْحيَى ْبَن َحدَّ ٍم، قَاَل َسم  ةُ ْبُن َسَلَّ

 ُ َعلَْيه   أَب ي َكث يٍر، قَاَل أَْخبََرن ي بَْعَجةُ ْبُن َعْبد  هللاَّ ، أَنَّ أَبَاهُ، أَْخبََرهُ أَنَّ َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ْن بَن ي َعْمر و ْبن  َعْوٍف يَا َوَسلََّم قَاَل لَهُْم يَْوًما هََذا يَْوُم َعاُشوَراَء فَُصوُموا فَقَاَل رَ  ُجٌل م 

ُ َعلَْيه  َوَسلَّ  ٌر فَقَاَل النَّب يُّ َصلَّى هللاَّ ْنهُْم ُمْفط  ْنهُْم َصائ ٌم َوم  ي م  َم َرُسوَل هللاَّ  إ نِّي تََرْكُت قَْوم 

ًرا فَْليُت مَّ َصْوَمهُ  ْنهُْم ُمْفط     . اْذهَْب إ لَْيه ْم فََمْن َكاَن م 

يُث  ُ َعْنهُ َحد  َي هللاَّ اد  ْبن  اْلهَاد  َرض    َشدَّ

ُد ْبُن أَب ي  26363 ثَنَا يَز يُد ْبُن هَاُروَن، قَاَل أَْخبََرنَا َجر يُر ْبُن َحاز ٍم، قَاَل ثَنَا ُمَحمَّ َحدَّ

اٍد، َعْن أَب يه ، قَاَل َخَرَج َعلَْينَا َرُسوُل هللاَّ   ُ َعلَْيه   يَْعقُوَب، َعْن َعْبد  هللاَّ  ْبن  َشدَّ َصلَّى هللاَّ

َم  ُل َحَسٍن أَْو ُحَسْيٍن فَتَقَدَّ ْهر  أَْو اْلَعْصر  َوهَُو َحام 
يِّ الظُّ َوَسلََّم ف ي إ ْحَدى َصََلتَْي اْلَعش 

ََلة  فََصلَّى فََسَجَد بَْيَن ظَْهَريْ  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم فََوَضَعهُ ثُمَّ َكبََّر ل لصَّ َصََلت ه   النَّب يُّ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيه   ب يُّ َعلَى ظَهَر  َرُسول  هللاَّ  َصلَّى هللاَّ ي فَإ َذا الصَّ َسْجَدةً أَطَالَهَا قَاَل إ نِّي َرفَْعُت َرأْس 

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم  ا قََضى َرُسوُل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ ٌد فََرَجْعُت ف ي ُسُجود ي فَلَمَّ َوَسلََّم َوهَُو َساج 

ََل  ََلة  َسْجَدةً أَطَْلتَهَا َحتَّى الصَّ ةَ قَاَل النَّاُس يَا َرُسوَل هللاَّ  إ نََّك َسَجْدَت بَْيَن ظَْهَرْي الصَّ

 ظَنَنَّا أَنَّهُ قَْد َحَدَث أَْمٌر أَْو أَنَّهُ يُوَحى إ لَْيَك قَاَل ُكلُّ َذل َك لَْم يَُكْن َولَك نَّ اْبن ي اْرتََحلَن ي

َي َحاَجتَهُ فََكر ْهُت أَْن أُعَ  لَهُ َحتَّى يَْقض     . جِّ
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%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%2D8%B3%D9%86%D8%AF%20

0**/i3&n148&p1 
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